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En blomsterfyldt barnevogn 
skabte stor opmærksomhed på 
Strøget i København. Bibelsel-
skabet delte forårsblomster ud 
med beskeden: ”Giv buketten 
videre inden for 10 minutter og 
spred budskabet om de mange 
mødre på fl ugt”.

De 100 potter med forårs-
blomster blev delt ud for at gøre 
opmærksom på kampagnen ”Støt 
mødre på fl ugt”, hvor der samles 
ind til fl ygtninge i blandt andet 
Libanon, Jordan og Irak.

Det var ikke svært at få buket-
terne til at vandre. 

Turister stillede sig op og foto-
graferede, andre tog selfi es, og 
der blev i det hele taget massevis 
af billeder af eventet.

De allersidste blomster gik til 
pølsemanden på pladsen, som 
stillede dem og nogle foldere om 
indsamlingen frem til skue, så 

de kunne pynte og oplyse i hans 
pølsevogn.

På Christiansborg var de dan-
ske politikere også med til at 
sprede håb for de mange mødre 
på fl ugt i ugen op til Mors Dag. 

Bibelselskabet uddelte spi-
rende forårsbuketter, som hurtigt 

nåede ud fra hånd til hånd til 
samtlige partier på Borgen. Der 
var stor opbakning, hvilket kunne 
ses på diverse politikeres Face-
book- og Instagramprofi ler.

Her blev der lagt billeder op 
samt opfordret til at støtte Bi-
belselskabets indsamling. 

Således bredte budskabet om 
ikke at glemme de mange mødre 
på fl ugt sig til ministre, folketings-
medlemmer og diplomater, samt 
til resten af Danmark.

NC

Politikere gav blomster til hinanden...
På Mors Dag lykkedes det Bibelselskabet at få politiske modstandere til at give hinanden blomster - til gavn for ”Mødre på fl ugt”.

Blandt de politikere, som gav blomster-stafetten fra Bibelselskabet videre var Mette Bock fra Liberal Alliance (det store billede), Pia Kjærsgaard, DF og Karen Klint, Socialdemokratiet (det lille billede). 
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Ugens profi l: Hans Jørn Østerby

Salg af folkeaktier skal skaffe 
midler til, at Folkekirkens Nød-
hjælp kan åbne to Wefood-
butikker i løbet af det næste år.

Siden Folkekirkens Nødhjælp 
åbnede den første Wefood-butik 
for to måneder siden i Køben-
havn, har kunderne stået i kø.

Derfor udvider Folkekirkens 
Nødhjælp nu Wefood og åbner to 
butikker i henholdsvis København 
senere i år og Aarhus i 2017.

- Wefood har på rekordtid 
opnået stor succes, og vi er 
både overvældet og stolte af den 
opbakning, som kunderne, leve-
randørerne og de mange frivillige 
har udvist, siger generalsekretær 
i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte 
Quist-Sørensen.

Hvert år smides mere end 
700.000 tons mad ud i Danmark. 
Det ønsker Folkekirkens Nød-
hjælp at gøre noget ved med de 
nye butikker.

- Madspild er et emne, der 
interesserer rigtig mange dan-
skere, og derfor skal endnu fl ere 
have mulighed for at handle i en 
Wefood-butik, siger Birgitte Qvist-

Sørensen.
- Vi ønsker, at Wefood skal 

være landsdækkende, og en 
butik i Aarhus er det første skridt 
på vejen. Samtidig giver det god 
mening at udvide med endnu en 
butik i København på grund af 
logistik og varelager, forklarer 
Birgitte Qvist-Sørensen.

De næste måneder vil Folkekir-
kens Nødhjælp samle penge ind 
til at åbne de nye butikker.

Ligesom med den første 
Wefood-butik på Amagerbrogade 
i København vil det foregå ved 
salg af folkeaktier. 

Den første Wefood-butik slog 
dørene op 22. februar i år på 
Amager. 

NC

Butik mod madspild i Aarhus

Folkekirkens Nødhjælp udvider Wefood. Foto: Mikkel Østergaard.

Østerby har gennem mange 
år optrådt med sine børne- og 
familieforestillinger, der inde-
holder en stribe forskellige 
ingredienser. 

Der er trylleri, bugtale, sang og 
musik, drama/fortælling og meget 
andet sjovt og lærerigt. Han har i 
år valgt at lave fem ”forestillinger” 
på fi lm. Det er ikke de sædvanlige 
optrædener, men nogle, der er 
lavet specielt målrettet projektet.

Der er studieoptagelser fra 
Danmark, og i forbindelse med 
Bibelfortællingerne er der også 
indlagt en del optagelser med 
Hans Jørn i Israel. Hver ”ud-
sendelse” varer ca. 30 minutter 

og indeholder en masse af det, 
Hans Jørn er kendt for, tryl, sang 
og musik, drama, gags og gøgl 
og besøg af hans mangeårige 
følgesvend, Jack.

Udsendelserne kan købes og 
downloades på langvad-musik.
dk. 

35 års jubilæum
Hans Jørn Østerby skriver 

alt sit materiale selv. Sangene 
bygger ofte på små hverdags-
situationer, og teksten er holdt i 
et jævnt, fl oskelløst sprog. 

Til efteråret er det 35 år siden, 
at Hans Jørn Østerby første gang 
optrådte professionelt. Det bliver 
markeret lørdag den 12. novem-

ber med en familieforestilling, 
hvor nogle af Hans Jørns dukker 
og venner kommer på besøg.

Om aftenen er der koncert, 
hvor jubilaren har samlet et band. 

- Med det i ryggen vil den 
halvgamle og lidt slidte sanger 
og sangskriver tage sit publikum 
med en tur gennem det – for 
mange kendte – Østerby univers, 
skriver Hans Jørn Østerby i en 
pressemeddelelse.

Senere på året udgiver Hans 
Jørn Østerby en juleCD. Udgi-
velsen kommer ikke til at inde-
holde de sædvanlige julesange 
fyldt med glimmer og gran og 
kimende klokker. Det er Østerbys 
egne sange, der er at fi nde på 

CDen, og med dem forsøger 
kunstneren at gå lidt bag om 
julens polerede overfl ade. Bag 
den glitrende facade sidder men-
nesker, for hvem ensomheden, 
smerten og tabet føles ekstra 
knugende netop omkring højti-
den. Han vil også gerne med sine 
sange sætte julen i relief og rette 
fokus mod julens egentlige begi-
venhed, at Gud blev menneske 
midt i vores forvildede verden.

CDen er på gaden primo no-
vember.

Hans Jørn går til fi lmen
Entertaineren udgiver fem fi lm med sang, trylleri, gøgl og besøg af Jack

LM: Ny ungdomskonsulent
Louise Høgild er ansat som ny konsulent 
i Luthersk Missions Børn og Unge, LMBU.

Louise Høgild er i øjeblikket i gang med at 
skrive bachelor på teologistudiet, og ansat 
som missionsprojektkoordinator. Hun har 
været kvinden bag LMUs missionsprojekter 
det seneste år.

Ansættelsen vil blive udvidet til 70 procent, 
og den præcise ansættelsesdato vil blive 
fastlagt senere på foråret.

NC

Provst fra Slagelse til Haderslev
Den 12. juni indsættes 56-å rige provst 
Torben Hjul Andersen, Slagelse, som ny 
sognepræst i Haderslev Domsogn og 
domprovst over Haderslev Domprovsti.

Torben Hjul Andersen har været præst 
siden 1999 og provst siden 2008. Den kom-
mende domprovst har en mangeå rig fortid 
på  alle niveauer i det kirkelige børne- og 
ungdomsarbejde, særligt i KFUM og KFUK. 

Han sidder i Det mellemkirkelige Rå d og er engageret i så vel 
det økumeniske som det mellemkirkelige arbejde.  Torben Hjul 
Andersen er gift med Jannie Brandt Andersen og har tre børn og 
fi re børnebørn.  

NC

IM: Ny indsamlingskonsulent
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, Kol-
ding, begynder som indsamlingskonsu-
lent i Indre Mission 1. september 2016.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen er cand.
theol. og har tidligere været familiekonsulent 
i Indre Mission, projektkonsulent i Arme-
nien, sekretær i Dansk Ethioper Mission og 
fundraiser i Kristeligt Forbund for Studerende. Desuden har hun tid-
ligere været pædagogisk konsulent i Kristeligt Pædagogisk Institut. 

Ansættelsen er for en 2-årig periode og med placering i afdelin-
gen for Økonomi & Kundeservice.

NC

Jytte og Preben Andersen, År-
hus, er ansat som bestyrerpar 
på sømandshjemmet i Sisimiut, 
der ligger nord for Polarcirklen. 

Efter en udsendelsesfest den 
30. august i Stjernen – Indre 
Mission i Århus - og et introduk-
tionsforløb rejser de til Grønland 
i slutningen af september. 

I mange år har de haft lyst til 
at arbejde sammen – og har tit 
gjort det ved festserveringer mm. 
Men efter et besøg i Aasiaat i 
Grønland, hvor datteren og svi-
gersønnen var volontører, sagde 
de til hinanden: Det her gør vi 
engang. Og det er så nu! 

 Ikke nu, men
Faktisk var de ikke opmærk-

somme på, at stillingen var ledig. 
De blev opfordret til at søge, men 
værgede sig og mente ikke, det 
var lige nu, når de også havde et 
barnebarn at nyde herhjemme 
plus alt det andet, de gerne ville. 
Alligevel tog de til en uforplig-
tende samtale hos Sømandsmis-

sionen - derefter fi k de deres tre 
voksne børns opbakning til at 
sende en ansøgning. Og nu er 
de så ansat.

”Mærkeligt nok har mange af 
de møder i missionshuset de 
seneste måneder handlet om at 
følge Guds kald. Konkret bliver 
det en udfordring at få sømands-
hjemmet til at køre syv dage om 
ugen, men jeg glæder mig”, siger 
Preben og kigger på Jytte. Hun 
tilføjer: ”Vi har eventyrlyst i blodet 
og ser frem til at møde grønlæn-

derne og nyde den smukke natur.” 

 Karriereskift til teamwork
Herhjemme har de arbejdet 

som noget ganske andet. De 
tager i den grad nogle karriere-
skift, men som de siger, så kan 
de sagtens bruge elementer fra 
deres gamle job. Jytte er sygeple-
jerske og Preben IT-programmør. 
Omsorgen for medmennesket, 
servicen for kunden, admini-
strationen af sømandshjemmet 
med god og tydelig kommunika-

tion – det kræver alt sammen et 
bestyrerpar med en pallette af 
både kompetencer, menneskelig 
indsigt og en personlig kristen 
livsholdning. 

”Jeg tror, det første år går 
med at sætte os ind i tingene og 
fi nde ud af, hvordan vi skaber 
de bedste forhold for kunder og 
medarbejdere. Jeg har da som-
merfugle i maven, men vi føler, 
at det er det rette”, siger Jytte.

”Ja, vi føler, at tingene har lagt 
sig til rette, og vi tror på, at vi er 
rustet til opgaven”, tilføjer Preben. 

Parret er enige om, at den 
største udfordring bliver savnet 
af familien. Desuden er de yd-
myge overfor opgaven, og er 
især opmærksomme på medar-
bejdere og volontører i Sisimiut. 
At sømandshjemmet skal være 
et godt sted at arbejde, og at 
volontørerne skal have samlede 
fridage, så de kan opleve noget 
sammen og nyde opholdet i 
Grønland. Stemningen på stedet 
smitter af på gæsterne, mener de.

Hanne Baltzer

Følger drømmen – og kaldet til Grønland

Jytte og Preben Andersen følger Guds kald til Grønland.

Skolepræst til Strandvejskirken
Strandvejskirken i Humlebæk har fra den 
1. august ansat Tomas Lindholm som 
ny præst.

Tomas Lindholm har en teologisk uddan-
nelse fra det nu hedengangne SALT (Skan-
dinavisk Akademi for Lederskab og Teologi). 

Han er i øjeblikket ansat på Efterskolen 
Lindenborg som lærer og skolepræst. Han 
har tidligere været præst i Frikirken Salem i Frederiksværk.

NC

Lydia Prince kom fra Korsør
Derek Princes danske hustru, Lydia Christensen, kom fra 
pinsekirken i Korsør og ikke fra Elim i København, fortæller 
en læser, Bente Sørensen, fra Korsør.

Hun henviser til artiklen i Udfordringen søndag den 15. maj 2016  
om kirkegården i Jerusalem, hvoraf det fremgår at Lydia var udsendt 
fra pinsekirken Elim i København. Men hun kom altså oprindeligt 
fra Korsør, bemærker den lokale læser.

Ifølge Derek Prince bog ”Appointment in Jerusalem”, hvor han 
fortæller Lydias historie, blev hun mødt af Jesus i sin egen lejlighed 
i Korsør, hvor hun senere døbes af pastor Rasmussen i dennes 
badekar. Pastor Rasmussen var pastor i pinsemenigheden Evan-
geliemenigheden, som i dag hedder Pinsekirken Korsør. 

Henri.

Danske Lydia 
Christensen 
adopterede 
forladte børn 
i Israel og 
giftede sig 
senere med 
forfatteren 
Derek Prince.
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Af Steen Jensen

Han er en af de sognepræster 
i landet – måske dén præst – 
med fl est kirkegængere til sine 
gudstjenester, Esper Thide-
mann, som i dag, søndag, hol-
der sin afskedsgudstjeneste i 
Christianskirken i Aarhus.

28 år har han været her. Som 
en populær og folkelig præst. 
Med et stort hjerte for børne- og 
konfi rmandarbejdet, for de svage 
og udsatte, de lidt ”skæve” typer, 
for ”de lamme, de blinde, de 
halte, de, som også hører med 
til en sand menighed”, som han 
siger det. 

Esper Thidemann har villet 
være præst for alle. Høj som lav. 
Det har været helt afgørende for 
ham at favne alle i sognet. Også 
dem, der ikke deler hans ind imel-
lem skarpe holdninger, og dem, 
der ikke har rod i Indre Mission, 
som er hans eget ståsted. 

Et ståsted, han aldrig har lagt 
det mindste skjul på, for ”det er 
vigtigt, at folk véd, hvad præsten 
står for”, som han siger.

Og nej - han vier ikke homosek-
suelle par. Han gifter ikke fraskilte. 
Og han er imod, at folkekirken 
har kvindelige præster, men han 
indrømmer gerne, at den sidste 
kvindelige kollega, han havde 
(Birgitte G. Hjort), var en af de 
bedste præster, han har mødt.

Vel har det da kostet lidt.
Sådan set altid. Som dengang i 

1988, da han kom til Christianskir-
ken, og en præst fra nabosognet 
lidt uforskammet skrev i aviserne 
og advarede om, at ”nu får I en 
sort præst”.

Esper Thidemann har hørt den 
slags til hudløshed. 

Men han véd, at fordomme har 
det med at opløses, når menne-
sker mødes ansigt til ansigt. 

Og hvad kvindelige præster 
angår, har han respekt for sine 
kvindelige kolleger og samar-
bejder gerne. Det er da også en 
kvinde, Lise-Lotte Rebel (biskop 
i Helsingør), han nævner som 
det største ”mandfolk” blandt 
biskopperne, måske lige med 

undtagelse af Steen Skovsgaard 
(biskop på Lolland-Falster).

Prøven på vores kærlighed
Efter de senere års ”blæst” i 

folkekirken – i sager om sogne-
præst Thorkild Grosbøll, der ikke 
troede på Gud, om loven om ho-
moseksuelle vielser i kirken, om 
præsten Per Ramsdal, der ikke 
tror på Jesu fysiske opstandelse 
osv. – skulle man måske tro, at 
Esper Thidemann så noget mis-
modigt på folkekirkens almene 
sundhedstilstand.

Men, det gør han slet ikke. 
Selvfølgelig er der ikke noget, 

der sort-hvidt, og intet ville være 
nemmere end at pege på de ting, 
der efter Thidemanns hoved er 
gået galt. Han har sjældent for-
passet en lejlighed til at markere 
sine klare holdninger, hvis en 
vigtig sag har været oppe. 

Sig bare navnet Manu Sareen, 
den tidligere, radikale kirkemini-
ster, som legede Vorherre inde i 
sit ministerium – og Esper Thide-
mann får straks dybe panderyn-
ker og siger noget om, at ”Sareen 
var en ulykke for folkekirken” og 
sådan, men overordnet set hører 
Manu Sareen til i kategorien 
særtilfælde.

For det meste fungerer tingene. 
I dialog. I debat og diskussioner. I 
venlig sameksistens.

Til hans grundsyn hører, at 
folkekirken netop skal være rum-
melig. Et sted, hvor meninger 
brydes. Hvor der fi ndes forskellige 
holdninger, forskellige kirkesyn, 
et sted med plads til forskel-
lighed – også til præstetyper af 
hans slags.

- Det er prøven på vores kærlig-
hed, at der er plads til alle, siger 
Esper Thidemann eftertænksomt.

Med en lettere omskrivning 
af Mark Twain, så er rygtet om 

folkekirkens snarlige død stærkt 
overdrevet. 

- I min ungdom var der også 
bekymringen for folkekirkens 
overlevelse. Den bekymring har 
jo altid været der. Der har altid 
været en kamp. Men, der har 
altid skullet arbejdes for sagen, 
tingene sker ikke af sig selv. Og 
efter min ærlige overbevisning, 
så lever folkekirken bedre i dag 
end for 30 år siden. Med en bedre 
teologi, siger han.

En åndelig kamp
Et område i folkekirken, der 

er blevet klart bedre, hvis man 
spørger Esper Thidemann, er 
forkyndelsen.

- Den hårde Bibelkritik og den 
golde Tidehvervs-teologi har 
spillet fallit. Den er uinteressant i 
dag. Førhen var teologien negativ. 
Teologer som Bultmann (Ru-
dolf Bultmann, 1884-1976, tysk 
teolog, der ville afmytologisere 
evangelierne) havde stadig stor 
indflydelse på universiteterne. 
Men de ”døde” professorer er lige 
så stille blevet tavse, siger Esper 
Thidemann.

Det var dengang, da ”alle mo-
depræsterne gjorde en dyd ud 
af tvivlen”, som han siger, men i 
dag vil fl ere og fl ere kristne have 
den rene vare.

Ordet ”mission” var et fy-ord 
dengang i 70’erne og 80’erne, 
da Esper Thidemann blev cand.
theol. fra Aarhus Universitet og 
var ung præst i Lindehøj Kirke i 
Herlev fra 1977 og 10 år frem.

- Det var jo mission, vi ville, 
nogle af os, men det var ikke lige 
populært dengang, hvilket vi også 
fi k at mærke. Men det har ændret 
sig, og i dag er mission blevet 
spiselig i folkekirken, siger han.

Han nøjes med at ”glæde sig 
over de nye vinde”, som han siger. 
Måske kan man ligefrem tale om 
en slags ”vækkelse”, tilføjer han.

Vel kan der altid gives sociolo-
giske forklaringer på tidernes skif-
ten, på hvorfor holdninger ændrer 
sig i samfundet osv. – men som 
kristen peger Thidemann dog på 
Helligånden og Guds kærlighed.

- Jeg tror jo på, at det har med 

pinsen at gøre. At Gud sendte 
Helligånden, og at Helligånden 
aldrig har forladt os. Der er dog 
en kamp, en åndelig kamp, der 
skal kæmpes, og sådan har det jo 
altid været, i hele kirkens historie, 
siger han. 

Hvis han dog skal pege på én 
konkret årsag til, at dét med reli-
gion og tro optager danskerne på 
en anden og mere alvorlig måde 
end for 30-40 år siden, nævner 
han det stigende antal musli-
mer i landet. Før sov danskerne 
tornerosesøvn, nu møder vi en 
muslimsk tro, der udfordrer os på 
fl ere områder, også med hensyn 
til, hvad vores egne værdier i 
grunden er.

- Vi danskere har jo sovet tor-
nerosesøvn i årevis. Men det er 
en stor lykke for et land, der har 
de kristne værdier liggende lige 
under overfl aden. Mere end 70 
procent af danskerne er døbt, og 
det er da værd at glæde sig over, 
siger han.

Stort engagement
Esper Thidemann har engage-

ret sig vidt og bredt i sit liv. 
Han sidder i repræsentant-

skabet i Menighedsfakultet i 
Aarhus. Det er herfra, mange 
af fremtidens missionspræster 
udklækkes.

Han var også med til at stifte 
den kristne friskole Jakobsko-
len, ligesom han tidligere var 
formand for bl.a. Indre Missions 
Ungdom og Kristeligt Pressebu-
reau og i alle årene har været 

formand for Christianskirkens 
menighedspleje.

Børne- og ungdomsarbejdet 
ligger ham meget på sinde, og 
han var en af de drivende kræfter 
i Christianskirkens sommerlejre 
i Oddesund, ligesom han har 
engageret sig i spejderarbejde. 

Han har været folketingskan-
didat for KristenDemokraterne, 
som han håber det vil lykkes at 
få tilbage i folketinget. Ikke mindst 
fordi en klar, kristen ”stemme” 
en skønne dag kunne blive ret 
afgørende politisk.

- Vi så med Manu Sareen, at 
der er folk, som ikke vil folkekirken 
det gode. Vi ved, der er kræfter, 
som ønsker at adskille kirke og 
stat, og i dag er der ikke politisk 
fl ertal for det. Men, vi véd jo godt, 
at de politiske vinde pludseligt 
kan skifte. Der er selvfølgelig 
kristne i andre partier, men de 
har ikke samme vægt bag, som 
KristenDemokraterne ville kunne 
få i den forbindelse, siger Esper 
Thidemann.

På de indre linjer i Christi-
anskirken har han været stærkt 

medvirkende til, at gudstjene-
sterne skulle henvende til mange 
forskellige, især unge og yngre. 
Med 27.000 årlige kirkegængere 
er Christianskirken det mest be-
søgte sogn i landet. Børn, unge, 
gamle, familier, singler, der skal 
være noget for enhver, så bl.a. 
rytmisk lovsang ved højmesser 
samt rene rytmiske gudstjenester 
er blevet prioriteret højt i sognet. 
Festligt og fornøjeligt skal det 
være, for nok er kristendommen 
en alvorlig sag, men den er i dén 
grad også sang, musik, glæde og 
fællesskab.

Familien og badminton
Esper Thidemann, 67, er 

gift med Sinny, som har været 
ham en uvurderlig støtte gen-
nem årene. De har fem børn og 
14 børnebørn. Når de mange 
gøremål har givet tid og plads, 
har familien nydt at tage turen til 
sommerhuset på Djursland, og 
for Esper Thidemanns vedkom-
mende: Den ugentlige badmin-
tonkamp med vennerne, den 
tidligere så markante general-
sekretær i Indre Mission, Poul 
Langagergaard, og teol. dr. Kai 
Kjær-Hansen, tidligere formand 
for Israelsmissionen.

Esper Thidemann holdt sin 
afskedsgudstjeneste i Christi-
anskirken søndag den 15. maj  
kl. 10.30 – med efterfølgende 
reception i Krypten.

Mission er 
blevet spiselig 
i folkekirken
Forkyndelsen i folkekirken er bedre end for år tilbage, mener 
afgående sognepræst Esper Thidemann fra Aarhus.

Før sov danskerne 
tornerosesøvn, nu 

møder vi en muslimsk 
tro, der udfordrer os 

på fl ere områder, også 
med hensyn til, hvad 
vores egne værdier i 

grunden er.

Men han véd, at for-
domme har det med 
at opløses, når men-
nesker mødes ansigt 

til ansigt. 
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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 Niels Christian Melgaard

- Det største problem er, at kun 
en brøkdel af de mange med 
alkoholproblemer søger hjælp 
og behandling, siger Blå Kors 
generalsekretær om regerin-
gens ”mål for social mobilitet”. 

- Der er brug for, at langt fl ere 
end de ca. 17.000 ud af 140.000 
danskere, som er afhængige af 
alkohol, søger og opnår behand-
ling. Her er der brug for nye ini-
tiativer for at få fl ere i behandling, 
siger Christian Bjerre.

Han mener, at de nye mål for 
den sociale indsats i Danmark 
er uambitiøse og slet ikke kon-
krete nok. 

Regeringens mål for social 
mobilitet fokuserer på, at fl ere 

skal i arbejde, og færre skal være 
socialt udsatte. Der er ikke sat tal 
eller slutdato på målene, hverken 
samlet eller enkeltvis.

Mangler konkrete mål
- Vi glæder sig over, at rege-

ringen nu laver sociale mål. Men 
det er virkelig uambitiøst ikke at 
sætte mere konkrete mål eller 
pege på, hvor pengene til en 
ekstra indsats for unge hjemløse 
eller stofafhængige skal fi ndes, 
siger generalsekretær i Blå Kors 
Danmark, Christian Bjerre.

Vage mål for hjemløse
Blå Kors finder også rege-

ringens mål om, at ”færre skal 
være hjemløse” alt for vagt og 
ikke konkret nok. Der er over 
6.000 hjemløse i Danmark, og 
antallet stiger.

- Det er slet ikke godt nok, at 
man vil have færre hjemløse - 
Danmark har brug for et markant 
fald i antallet af hjemløse. Her 
skal vi mere end at udbrede ”god 
praksis”, som regeringen beskri-

ver det. Vi har brug for billige 
boliger i de større byer og en klar 
udredning af, om fx alkohol- eller 
stofafhængighed er baggrunden 
for hjemløsheden. Mennesker, 
som har været hjemløse, have 
hjælp og støtte, når de får egen 
bolig. Det skal regeringen være 
med til at sørge for, at der er res-
sourcer til. 

- De socialt udsatte bliver ”spist 
af” med alt for lidt støtte i kommu-
nerne, og så er risikoen for tilba-
gefald meget stor. Det ser vi igen 
og igen, siger Christian Bjerre.

Blå Kors opfordrer regeringen 
til at opruste med nye initiativer 
på de enkelte områder, hvis den 
virkelig vil vende udviklingen med 
alt for mange socialt udsatte unge 
i Danmark.

Af Niels Christian Melgaard

Au pairer skal have stærkere 
rettigheder, mener Caritas, 
der kommer med udspillet i 
forbindelse med konferencen 
Women Deliver.

- I denne uge, hvor Danmark 
er vært for Women Deliver, er der 
ekstra grund til at understrege, 
at vi har nogle blinde punkter i 
forhold til kvinders rettigheder i 
vores eget land, siger Jann Sjur-
sen, generalsekretær for Caritas 
Danmark, Den Katolske Kirkes 
humanitære organisation. Caritas 
arbejder for au pairer gennem 
Au Pair Network, der informerer 
og rådgiver au pairer og skaber 
mødesteder og sociale aktiviteter 
for målgruppen.

Caritas Danmark slår til lyd for, 
at au-pair-ordningen afskaffes, og 
hvis ikke det, så forbedres.

- Au pair-ordningen holder ikke. 
Der er reelt tale om en ordning, 
der sikrer billig hushjælp til tids-
pressede danske familier, der har 
råd til en au pair. 

- Kun i mindre grad kan man 
tale om kulturudveksling, som er 
det offi cielle formål. Ordningen 
bør principielt set afskaffes og 
hushjælp i fremtiden tilkøbes på 
de vilkår, der almindeligvis gæl-
der på arbejdsmarkedet, siger 
Jann Sjursen.

- Au pairer står i en meget usik-
ker situation, først og fremmest 
fordi den to-årige opholdstilla-
delse er knyttet til værtsfamilien. 

Den skal knyttes til au pairen selv, 
så man kan vælge en værtsfami-
lie fra uden frygt for ikke at kunne 
blive i Danmark, hvis samarbejdet 
ikke fungerer. Og reglerne i forbin-
delse med graviditet skal ændres, 
så au pairerne får bedre mulighed 
for at planlægge hjemrejse og det 
fremtidige liv med barnet, siger 
Jann Sjursen.

Caritas Danmark foreslår 
desuden, at det er godkendte 
bureauer, der skal formidle kon-
takten mellem au pairen og 
værtsfamilien for bl.a. at undgå, 
at der bliver betalt penge under 
bordet for at komme til Danmark. 

Endelig vil Caritas have en pro-
ces for godkendelse af værtsfami-
lierne og sænke aldersgrænsen 
for, hvem der kan være au pair, 
fra højst 30 til højst 25 år.

Fadderes ansvar for oplæring
Sognepræst Kaj Bollmann slår til lyd for, 
at faddere ved en dåb normalt skal være 
medlemmer af folkekirken eller et andet 
kristent trossamfund.

Kravene til fadderne i dag er blot, at de 
skal være døbt med en kristen dåb, og at 
de mindst skal være i konfi rmationsalderen.

- Fadderne påtager sig ved dåben et 
medansvar for dåbsbarnets oplæring i den 
kristne børnelærdom. Hvis vi fra kirkelig side ser helt bort fra den 
omstændighed, at de fl este, der i dag melder sig ud af folkekirken, 
ikke melder sig ind i et andet kristent trossamfund, men ganske 
enkelt vender kirke og kristendom ryggen, er vi selv med til at ud-
hule fadderinstitutionen, skriver Kaj Bollmann i Kristeligt Dagblad.

NC

Caritas: Au-pair
piger bør sikres 
mod udnyttelse
Au-pair-ordningen bør forbedres, mener Caritas. 

Generalsekretær i Caritas, 
Jann Sjursen.

Blå Kors: Kun en brøkdel søger 
hjælp til alkoholbehandling
Nye mål for den sociale indsats er ikke konkrete nok, mener Blå Kors.

Christian Bjerre, Blå Kors

Præster vil øge dåbstallet
Præster og lægfolk fra Hjallese og Skt. Knuds provstier i Fyns 
Stift er i gang med at organisere en dåbsmesse, som vil løbe 
af stablen den 11. og 12. november. 

Domkirken og Odense Rådhushal danner de fysiske rammer 
for messen, der er støttet af Folkekirkens Udviklingsfond. 

- Dåbsmessen er ikke en gudstjeneste, men en festlig og in-
formativ markering af sammenhængen mellem kirke og samfund 
med dåben i fokus, oplyser arrangørerne. 

Dåbstemaet bliver anskueliggjort på stande og i udstillinger i 
både i domkirken og rådhushallen. Her vil man møde emner som: 
Dåbstraditioner, dåbsritualet og dåben belyst gennem musik og 
billedkunst. Samtidig bliver der lejlighed til at høre en nykompo-
neret dåbssalme. Juniorkonfi rmander og konfi rmander vil blive 
inddraget i forløbet og også medvirke på messen. Desuden vil 
der også blive lejlighed til at nyde dåbskager, te og kaffe i den til 
lejligheden indrettede café.

Hele arrangementet, der vil være åbent for alle, satser på op-
lysning og information om dåb. Både dåbens historie teologisk, 
kirkeligt og folkeligt. Der inviteres også til overvejelser over og 
samtaler om dåben og dens betydning i dag. 

NC

Bevilling til dåbsoplæring for 
fl ygtninge og migranter på farsi
Fyns Stiftsråd har bevilget 50.000 kroner til undervisningsma-
teriale for fl ygtninge og migranter med farsi som modersmål.

Det er den iranskfødte valgmenig-
hedspræst Massoud Fouroozandeh, 
som laver undervisningsmaterialet, 
og han oplever, at der er stor efter-
spørgsel på materiale til dåbsoplæ-
ring af iranere. 

- Der er kommet mange til landet, 
som ønsker at blive kristne. Det er 
kirkens pligt at hjælpe dem til at få 
kendskab til kristendommen og blive 
døbt i Faderes og Sønnens og Hel-
ligåndens navn, derfor er jeg meget 
glad for Stiftsrådets støtte, siger Massoud Fouroozandeh.

Også biskop Tine Lindhardt sætter pris på projektet, fordi hun 
mener, at mennesker, der ønsker at lære kristendommen at kende, 
skal have mulighed for det - og gerne på deres modersmål. Indtil 
nu har der ikke været meget tilgængeligt dåbsoplæringsmateriale 
på farsi.

- Tro er en hjertesag, og hjertesager skal helst formidles på 
modersmålet, siger Tine Lindhardt. 

Massoud Fouroozandeh søgte Fyns Stiftsråd om knap 100.000 
kroner til projektet, så nu går arbejdet i gang med at fi nde fl ere, 
der ønsker at bidrage til, at video-undervisningsmaterialet kan 
blive produceret.

NC

Læser de ’bibel-
tro’ i Bibelen?
Undersøgelse ser på bibelbrug blandt bibeltro.
”Hvordan kan vi hjælpe dig 
til at bruge Bibelen og få 
lettere ved at omsætte det 
til dit liv?”

Det er, hvad 11 organisatio-
ner ønsker at fi nde ud af, med 
en spørgeskemaundersøgelse, 
som løber til den 31. juli i år.

- Formålet er ikke at tjekke, 
om man læser nok! Vi foretager 
undersøgelsen blandt kristne, 
som er tilknyttet menigheder 
og organisationer, hvor tillid til 
Bibelen er i højsædet. 

Det vil sige, at udgangs-
punktet for langt de fl este af 
disse mennesker er, at de 
ønsker at lytte til Gud gennem 
Bibelens ord. Men det betyder 
ikke nødvendigvis, at de læser 
så meget i Bibelen, siger pro-
jektleder på undersøgelsen 
Lasse Holmgaard Iversen fra 
Bibellæser-Ringen.

- Den viden vi får samlet 
sammen, vil blive brugt til at ud-
vikle nye ressourcer, som skal 
hjælpe os alle til, at Bibelen 
bliver brugt, forstået og omsat 
til levet liv.

Spørgeskemaet fi nder man 
på bibelbrug.dk, og målet er at 
få mindst 1000 besvarelser fra 
personer på 13 år og opefter.

Bag undersøgelsen står 
organisationer, som ønsker 
at opmuntre til og understøtte 
personlig bibellæsning: Evan-
gelisk Luthersk Mission, Indre 
Mission og Indre Missions 
Unge, Luthersk Mission og 
Luthersk Missions Børn og 
Unge, FrikirkeNet, Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler, 
Kristeligt Forbund for Stude-
rende, Evangelisk Luthersk 
Netværk, Ordet & Israel og 
Bibellæser-Ringen.

NC
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409 kirker med i
Vejkirke-ordning
Kirkefondets brochurer med oversigt over 
vejkirker og andre åbne kirker er udkommet.

 Det er 16. gang, at Kirkefondet udgiver 
brochurer over de kirker, der er åbne for besø-
gende. I vejkirkerne er der mulighed for at sidde 
i stilhed, opleve kirkens kunst og historie eller 
deltage i gudstjenester, andagter og koncerter.

Sidste år blev cykelvenlige vejkirker introduceret. Det er kirker, 
hvor der er mulighed for at få fyldt sin vandfl aske, og der vil være 
en cykelpumpe til rådighed.

Brochurerne fi ndes i to udgaver: en for Jylland og en for øerne.
NC

Frist i fi lmkonkurrence forlænget
Red dem begge-fi lmkonkurrencen fra Retten til liv er forlæn-
get, så det er muligt at sende videobidrag frem til 15. oktober.

- Vi har fundet ud af, at to måneder ganske enkelt er for kort tid til 
et projekt som dette. Desuden giver det dem, der har interesse for 
projektet, mulighed for at gøre deltagelse i konkurrencen til en del 
af et undervisningsforløb, hvis vi forlænger fristen til efterårsferien, 
fortæller landssekretær Ellen Højlund Wibe.

Retten til Liv ønsker med konkurrencen at sætte fokus på forskel-
lige problemstillinger ved abort: Hvad er et menneske værd? Hvad 
gør en abort ved en kvinde? Hvorfor ikke redde både mor og barn?

Der er frit valg af fi lmtype; animation, kortfi lm, dokumentar, mu-
sikvideo, og længden af videoen skal være på mellem 30 sekunder 
og to minutter.

Alle konkurrencebetingelserne kan fi ndes på rettentilliv.dk
NC

Af Niels Christian Melgaard

Hjælp verdens kvinder, men 
pres dem ikke til abort, lød det 
fra Retten til liv forud for kon-
ferencen Women Deliver.

I denne uge var København, 
med Kronprinsesse Mary som 
protektor, vært for konferencen 
Women Deliver.

Konferencen satte fokus på, 
hvordan FN’s udviklingsmål im-
plementeres, så de kommer piger 
og kvinder i hele verden til gode. 
Der vil være særligt fokus på 
seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder SRHR (fri abort) 
koblet med ligestilling, uddan-
nelse og styrkelse af kvinders 
økonomiske position i samfundet.

- Der er al mulig grund til at 
sætte fokus på de forhold, kvinder 
lever under rundt om i verden. Der 
er brug for at beskytte kvinder 
mod vold og social og økonomisk 
undertrykkelse. Og meget godt 
gøres - også af danske aktører, 
skriver Retten til liv.

- Men desværre er den hjælp, 
der tilbydes af Women Deliver 
og de magtfulde organisationer, 
der står bag (bl.a. Planned Pa-
renthood og Marie Stopes - to af 
verdens største abortudbydere, 

samt en lang række FN-organer) 
tæt knyttet sammen med et ønske 
om, at verdens kvinder også skal 
’sættes fri’ til at skille sig af med 
deres ufødte børn, hvis disse står 
i vejen for en forbedring af deres 
situation.

Red dem begge
Organisationen stiller spørgs-

mål til hvilken effekt, hjælpen har.
- Men ønsker den tredje ver-

dens kvinder egentlig at løse de-
res problemer med abort? Hvorfor 
presse denne livsfornægtende 
kultur ned over mennesker, der 

blot ønsker at slippe for vold og 
tvang og længes efter adgang til 
sundhed, uddannelse og mulig-
hed for at styre egen økonomi?

Lad os dog redde dem begge - 
både mor og barn. Lad os kæmpe 
for kvinders ret til et godt liv, uden 
at de skal betale for det med 
abort, skriver organisationen.

Mere end 5000 globale og lo-
kale ledere, politiske beslutnings-
tagere, forskere, repræsentanter 
for den private sektor, NGO’er, 
journalister samt unge fra 150 
lande satte fokus på, hvordan de 
nye Verdensmål for bæredygtig 

udvikling, der blev vedtaget i FN 
i september 2015, kan omsættes 
i konkrete fremskridt for piger og 
kvinder.

På konferencen i Bella Center  
var der lejlighed til at deltage i 
mere end 150 forskellige mø-
der og begivenheder. Blandt de 
mange talere på konferencen 
er Verdensbankens præsident, 
Dr. Jim Young Kim, Norges tid-
ligere statsminister Gro Harlem 
Brundtland, Richard Horton og 
chefredaktør for The Lancet, 
Tawakkol Karman.

Organisationen vil kæmpe for kvinders ret til et godt liv, uden at de skal betale det med abort.

Retten til Liv bekymret for
effekten af abortrådgivning

Konferencen Women Deliver satte fokus på, hvordan FNs udviklingsmål kan implementeres, så de 
kommer piger og kvinder i hele verden til gode. Foto: wd2016.org

Par nummer 100 viet i Frelsens Hær
En frelsesoffi cer fra Frelsens 
Hær kunne i april vie par num-
mer ethundrede i organisa-
tionen.

Frelsens Hær har fejret bryl-
lupper i Danmark i over 125 år, 
og antallet af viede i hæren er 
langt over 100. Men først med 
en ny lov om vielsesmyndighed i 
1969 har Hæren kunnet foretage 
vielser med juridisk gyldighed.

Første par var kaptajn Marie 
Inselmann og soldat, senere 
feltsergent, Preben Simonsen, 
der blev viet af brigader Egon 
Østergaard den 31. januar 1971. 

Det seneste par, og altså num-
mer 100 i rækken, var Kamilla 
Egenfeldt og Jens Lauridsen, der 
blev viet af oberst Jørn Lauridsen 
den 10. april 2016. Det skriver 
Frelsens Hærs månedsmagasin 
”Krigsråbet”.

Parret blev viet af gommens 
far, oberst Jørn Lauridsen, og 
ceremonien foregik i en af Jan 
Utzons glaspavillioner ved Hotel 
Marienlyst ud mod Øresund. 
Forud for brylluppet var der gået 
17 års forlovelse. 

- Det er måske et lidt langt 
tilløb. Men sådan noget skal jo 
heller ikke hvile på et løst grund-
lag, bemærker Jens Lauridsen.

NC

En kendt amerikansk professor 
holder foredrag om Intelligent 
Design d. 24. maj på Menig-
hedsfakultetet i Aarhus.

 Thomas E. Woodward er pro-
fessor ved Trinity College i Florida 
og leder af C. S. Lewis Society. 
Han har arbejdet indgående med 
Intelligent Design og skrevet et 
par bøger om emnet. Han vil 
tirsdag den 24. maj i sit foredrag: 
’The Signature of the Creator 
in Biology’ afsløre, hvordan han 
mener, at man kan få øje på en 
skabers signatur i biologien.

For nybagte forældre er det 
en stærk oplevelse at se, hvor-
dan deres nyfødte barn kommer 

til verden. At en mands og en 
kvindes indbyrdes kærlighed kan 
resultere i skabelsen af et helt nyt 
menneske, opleves umiddelbart 
som et stort under. 

 Tilsvarende er naturens kom-
plekse beskaffenhed bemær-
kelsesværdig og giver grund 
til undren og ansporer både til 
forskning og eftertanke. Hvor-
dan skal vi forholde os til den 
store mængde af tilsyneladende 
design, som vi kan iagttage i 
både biologien og i kosmos, og 
som får selv den kendte ateist 
Richard Dawkins til at indrømme, 
at naturen kunne se ud til at være 

designet. Tanken om en intel-
ligent Skaber ligger lige for.

 - Kristendommen rummer 
alt i alt den mest omfattende 
og sandsynlige forklaring på 
universets eksistens og karakter. 
Tilværelsen hænger simpelthen 
bedre sammen, hvis vi går ud fra, 
at Gud er der, end hvis vi antager 
det modsatte, siger professor 
Kurt Christensen, leder af Center 
for Kristen Apologetik

NC

Foredrag om Intelligent Design

Thomas Woodward holder 
foredrag på MF i Aarhus. 

Udfordringens Krista
skriver ny vise til
Skamlingsbanken
Organist Krista Revsbech, der også er 
korrekturlæser på Udfordringen, har på 
opfordring skrevet en ny Skamlingsban-
ke-vise, som skal synges på søndag ved 
150-året for støttens genrejsning i 1866.

Skamlingsbanken var et mødested for 
de danske under den tyske besættelse af 
Sønderjylland. Banken ligger naturskønt sydøst for Kolding og har 
også restaurant. Her holdes søndag en fest for tusindvis af gæster 
med bl.a. Koldings borgmester og et 90 mand stort kor. Der er 
guidede ture fra kl. 11, sangfest kl. 14 og gratis kaffe og kage kl. 16. 

Krista Revsbech har tidligere skrevet kirke-musicals om bl.a. 
reformatoren Jan Hus og om den lokale velgører Christine Friede-
rica v. Holstein. Hun er beæret over at hendes sang blev udvalgt 
af Skamlingsbankeselskabet.

Henri.

Naturens komplekse beskaffenhed giver grund til undren og ansporer til forskning.
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LEDER                         Af Mikael Kogensholm 

Søndagens tekst: Matt. 28:16-20
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Missionsbefalingen
16De 11 disciple tog derefter af sted til den bjergskråning 

i Galilæa, hvor Jesus havde sagt, de skulle mødes. 17Da de 
så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Men andre var usikre.

18»Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,« sagde 
Jesus. 19»Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til 
mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og 
Helligånden, 20og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet 
jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.«

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Disciplene havde hørt ryg-
ter om Jesu opstandelse. De 
havde fået at vide, at de skulle 
møde ham i Galilæa, og nu ser 
de ham så. De falder på knæ og 
tilbeder ham, men nogle af dem 
bliver også lidt usikre. 

Er det mon okay, at vi sådan 
tilbeder ham?

Og hvad mon han tænker 
om os?

De havde forladt og svigtet 
Jesus i Getsemane have. Men 
nu er noget helt nyt sket. Jesus 
er blevet levende igen. Gud 
Fader oprejste Jesus fra de 
døde og viste dermed, at Jesus 
virkelig var den, han påstod han 
var: Guds søn. Deres ven og 
læremester er nu også deres 
herre.

Jesus siger, at han har fået 
givet al magt i himlen og på 
jorden. Djævelen fristede ham i 
ørkenen med al magt på jorden, 
men Jesus har nu fået meget 
mere end det. Så det er okay, 
at disciplene tilbeder ham, him-
lens og jordens herre.

Jesus slutter af med at sige, 
at han er med sine disciple indtil 
verdens ende. Han er ikke vred 
på dem. Ordene må have klin-
get velkendte i deres ører. Han 
er med os. Guds søn er med os.

Gud med os.

Hvilke tanker vækker det i 
dig? Måske minder det om de 
tidspunkter, hvor vi synes, livet 
lykkes. Så tænker vi, at Gud er 
med os. At han holder sin hånd 
under os eller over os eller må-
ske endda holder os i hånden 
og går med os. Eller de tids-
punkter, hvor vi håber, at Gud 

er med os – at han er på vores 
side - i kampen mod hårde ting 
i livet eller mod modstandere af 
forskellig slags.

Disciplene må være komme 
til at tænke på det vers fra 
profeten Esajas, som også 
fremhæves i begyndelsen af 
Matthæusevangeliet:

”Se, jomfruen skal blive med 
barn og føde en søn, og de skal 
give ham navnet Immanuel – 
det betyder: Gud med os.”

Jesu komme til jord er et syn-
ligt tegn på, at Gud er med os. 
Gud elsker ikke kun på afstand, 
han kom nær. Gud gik ikke bare 
iblandt mennesker, han blev 
menneske. Så meget er Gud 
med os. Så tæt kom han på os.

Jesus forlod disciplene, men 
sendte sin Ånd til jord, som 
vi lige har markeret i pinsen. I 
vores tid, i kirkens tid, er det 
Ånden, som er tegnet på, at 
Gud er med os. Gud har stadig 
planer med os mennesker og 
ønsker at følge os tæt. Være 
hos os. Være i os.

I dag er det Trinitatis søndag, 
og vi fejrer treenigheden; Gud 
Fader, Gud Søn og Gud Hellig-
ånd. Gud er ikke en eller anden 
mystisk upersonlig kraft, men 
Gud er tre personer i ét væsen. 

Gud Fader er med os, fordi 
han skabte og opretholder ver-
den. Jesus er med os, fordi han 
kom til jord, døde og genopstod 
og nu har al magt. Helligånden 
er med os, fordi han nu i kirkens 
tid er Guds talsmand på jord og 
giver os kraft til at udbrede bud-
skabet om, at Gud er med os.

Det sker, når vi døber i Fade-
rens, Sønnens og Helligåndens 
navn, og et menneske på den 
måde bliver tæt sammenknyttet 
med den treenige Guds liv. 

Det sker, når vi oplærer men-

nesker i den kristne fortælling. 
Fortæller dem om, at Gud er 
med os, at Gud er kommet nær 
og elsker os betingelsesløst. 
Både på de dage, hvor vi synes, 
at livet lykkes og på de dage, 

hvor vi synes, alt bliver mørkt.

Beretningen om disciplenes 
møde med den opstandne 
Jesus kalder os til to bevæ-
gelser. 

Dels at falde på knæ og 
tilbede ham, som har al magt 
i himmel og på jord og som er 
den eneste, som fortjener vores 
tilbedelse. 

Dels at gå i fodsporene af 
hans disciple, som gik ud i hele 
verden og døbte og lærte men-
nesker, hvad det vil sige, at Gud 
er med os.

Lad os bevæge os. Lad os 
tilbede. Lad os gå.
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Så meget 
er Gud med os

Trinitatis søndag fejrer kirken Treeningheden: Gud Fader, som skabte jorden, Gud Søn, som kom 
til jorden og gav sit liv for os, og Gud Helligånd, som nu er Guds talsmand på jorden.

Gud gik ikke bare 
iblandt mennesker, 

han blev menneske. 
Så meget er Gud med 

os. Så tæt kom han 
på os.

Gud er kommet nær 
og elsker os betingel-

sesløst. Både på de 
dage, hvor vi synes, at 

livet lykkes og på de 
dage, hvor vi synes, 

alt bliver mørkt.

Sandheden 
som et bælte
Som kristne må vi regne med, at vi bliver forfulgt. Du fi nder 
aldrig en levende kristen gruppe i historien eller i dag, uden 
at de mistænkeliggøres eller hænges ud. 

Hvis man aldrig møder modstand, må man derfor spørge, 
om det skyldes, at man falder for meget i med mængden og 
aldrig står op for sandheden?

Jesus sagde: ”Ve jer, når alle taler godt om jer. Således be-
handlede deres fædre også de falske profeter.” (Lukas,6,26)

Nogle kristne forsøger at hytte deres skind ved at tage 
afstand fra de medkristne, der bliver hængt ud. ”De var nok 
selv skyld i det,” tænker de måske. 

Alt for ofte godtager vi modstandernes løgne om katolikker, 
missionsfolk, frikirkefolk og andre kristne. Men når kristne 
angribes, skyldes det - efter min erfaring, og det jeg har set 
i historien - sjældent, at det er rimeligt, men ofte at falske 
mennesker føler sig afsløret og raser imod sandheden. 

Derfor skal vi huske at forsvare hinanden.

Jesus vidste, hvor løgnene og anklagerne kom fra - nemlig 
fra Satan, som han kaldte ”løgnens fader”. 

Jesus vidste, at løgnen ville ramme hans efterfølgere. Men 
han opmuntrede dem, fx. i Lukas 6, v. 22-23:

I er velsignede, selv når mennesker hader jer, fryser jer 
ud, håner jer og sværter jer til, fordi I hører mig til. Glæd jer, 
når det sker! Ja, dans af glæde, for der venter jer en stor 
løn i Himlen. Sådan er Guds profeter altid blevet behandlet.

Så véd vi det. 
Men vi har fået et våben, som er stærkere end løgnen. 

Sandhedens ånd (Johs. 14, 26), som er Helligånden.
I Efeserbrevet 6, 14 opfordrer Paulus os til at spænde 

sandheden som et bælte om vores åndelige udrustning. 
Vi må se sandheden om os selv i øjnene, selv om det 

måske kræver, at vi ændrer livsstil. For uden sandhed kan 
vi ikke holde sammen på vores liv og vores tro.

Helligånden afslører sandheden om os, og om 
verden - og vi må sige sandheden i kærlighed midt 
i en verden, der er bedraget af løgne.

Men først og fremmest må vi tro på Jesus, som 
selv sagde: ”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet”. 

Han er kilden til sandheden.
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Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ugens bedeemner
* Kristent arbejde blandt 

asylansøgere (s. 9). 
* Forfulgte kristne (s.11).

* Retsagen om homo-vielser.
* Afsløring af ateismen. (s.12)

* Kristent tv i hele Danmark.
* Sandhed i medierne.

Præst i Betlehemskirken og for børn 
og unge med særlige behov 

i Københavns Stift.

Der var engang en dåse. Stod 
ikke i første række, men al-
ligevel var den godt tilfreds, 
for den stod på øverste hylde. 
Fredag var altid en spæn-
dende dag. 

Fredag skete det, at kunderne 
strømmede til butikken for at købe 
ind til weekenden, og så var man 
ikke bare en dåse i butikken, men 
man blev taget ned af hylden og 
blev båret med hjem. Hurtigt blev 
hylden tømt, men dåsen, blev 
efterladt - for, som én sagde, ’den 
havde jo en bule’.

Tæt på lukketid var den alene 
på hylden og græd efterladt og 
ensom. Pludselig mærkede den 
varme hænder, der forventnings-
fulde greb den, og en stemme, 
der sagde: ’Hurra, der var en 
tilbage, godt nok bulet – men 
det er jo indholdet, der er det 
vigtige. Hvor lækkert. Nu hjem 
og lave mad.’

Så drog dåsen en lettelsens 
suk – den var ikke efterladt i 
butikken, men var på vej til et 
rigtigt hjem, skabt til at være 
noget for andre.

Patent på livet
Hvem har egentlig patent på 

mit liv? 90’ernes store sam-
ling af menneskets gener i et 
samlet bibliotek, det såkaldte 
HUGO-biblioteket, åbnede mu-
ligheder, som tidligere var rene 
fantasifostre. Det positive er, at 
man kan behandle en hel række 
sygdomme. Fordi vi har forstået 
at læse biblioteket, kan vi tage 
tekster ud og sætte dem ind i en 
ny sammenhæng.

Snart kan vi gøre hvad som 
helst med den menneskelige ar-
vemasse. Vi kan kombinere ge-
netiske komponenter og sætte 
dem sammen, så vi til slut får et 
menneske, som både er sundt, 
intelligent og smukt, som kan 
tåle stress og som med et godt 
humør kan leve sammen med 
andre menneskelige skabninger, 
et idealmenneske uden fejl og 
mangler. Eller man kan gemme 
fostre som en slags reservedels-
lager – til dårligere tider. Er det 
det vi drømmer om?

Måske – måske ikke.

Hvad er et menneske 
egentligt?

Er mennesket blot en samling 
DNA, molekyler og energi, som 
altid har eksisteret i en eller an-
den mere eller mindre kompleks 
form, som frit kan sammensæt-

tes efter forgodtbefi ndende?
Har vi forstået, hvad det vil 

sige at være menneske, ved at 
kikke på de enkelte komponen-
ter, som mennesket består af? 
Eller er vi noget helt andet?

Det verdensbillede, som be-
stemmer vores syn på tilvæ-
relsen, kan have flere navne: 
Filosofi sk materialisme – fordi 
kun materien betyder noget, 
andre gange kaldes det natura-
lismen – fordi det overnaturlige 
ikke fi ndes, - eller i andre kredse 
kaldes det materialistisk huma-
nisme. Humanisme, som har 
mennesket som eneste centrum, 
og som lader mennesket være 
målestok for alt, er ofte mate-
rialistisk i sin fi losofi ske tilgang 
til tilværelsen.

Den bibelske beretning fortæl-
ler, at mennesket er skabt i Guds 
billede: Adam, mennesket, dan-
net af ler, iblæst Guds livsånde. 

Skabelsens indhold:
Det kristne menneskesyn si-

ger, at alt er skabt af Gud – også, 
og måske især, mennesket. Når 
Gud skaber, gør han det ud af 
intet – han ordner ikke bare kaos 
og får orden. Gud kalder på det, 
der ikke er til – så det bliver til. 
At skabe er noget, Gud har mo-
nopol på. Mennesket kan aldrig 
skabe. Vi kan  blot sætte et givet 
materiale sammen, behandle 
det eller omforme det. 

Menneskets relation til ska-
beren er noget helt unikt, som 
vi ikke kan forklare udfra vores 
menneskelige erfaring. Men-
nesket, som Guds afbillede, 
træder i dialog med skaberen; 
for netop talen er det, der ken-
detegner mennesket som skabt 
i Guds billede. Mennesket ligner 
Gud – hvis væsen er kundskab 
og kærlighed. Kun mennesket 
er skabt i Guds billede – en 
fantastisk gave og opgave – at 
være en slags aftryk af Gud selv. 
Hele skabelsesberetningen er 
en lovprisning af både Guds og 
menneskets storhed.

. . . hen imod et kristent 
menneskesyn

Antropologi, synet på men-
nesket, begynder altså ikke i en 
analyse af menneskets plads i 
dyrerigets hieraki, eller en DNA-
analyse. Man må se mennesket 
oppefra; begynde med Gud, 
og opdage menneskets lighed 
med Ham. Der er en uløselig 
sammenhæng mellem teologi 
og antropologi. 

En materiel humanisme, uden 
gudstro, gør mennesket uret. 
Hvor troen på Gud forsvinder, 
ophører menneskets værdi og 
værdighed.

Hvis vi genopdagede vores 
oprindelige guddommelige vær-
di og værdighed, ville vi indse, at 
det er godt at være menneske, 
at det er helligt at leve.

Tidens udfordring
De teknologiske landvindin-

ger gør, at vi står med uanede 
muligheder og potentiale. Men 
det er ikke alt, vi kan, som fører 
noget godt med sig. På de første 

sider i den bibelske beretning 
beskrives, hvordan mennesket 
gør alt det, som er muligt, trods 
et katagorisk veto. Det er, hvad 
man kaldet syndefaldet, men 
det er ikke en isoleret hændelse 
langt borte i fortiden. Synden 
består i, at mennesket anvender 
alle sine evner uden nogen form 
for betænkeligheder, for at prøve 
grænserne for sine muligheder.

Måske er dét yderste konse-
kvens af syndefaldet, at vi over-
tager Guds rolle, spiller Gud, 
og krænker Guds billede, men-
nesket. Vi begynder at behandle 
mennesker som ting, materialer, 
ikke personer, levende afbilleder. 

Er fosteret et materiale, der 
kan manipuleres, eller er det et 
menneskeligt væsen, der har 
ufatteligt potentiale for udvikling? 
Er fosteret Guds billede? Og 
hvis ikke, hvornår bliver vi så 
mennesker?

Livet som en gave
Kristen tro er overbevist om, 

at livet er er gave og en opgave 
fra Gud, en delagtighed i hans 
livsånde. Livet er helligt. Livet er 
ukrænkeligt – en sandhed ristet 
i menneskets samvittighed. En 
person må respekteres fra første 
livsøjeblik, fra befrugtningen – 
hvor et liv forskelligt fra far og 
mor begynder. Livet er en unik 
gave. 

Så længe vi defi nerer menne-
sket udfra dets rettigheder uden 
af se på dets ansvar, sidder vi 
fast i en umulig situation. Så er 
det, at selviskheden tager over 
og påvirker alt i samfundet.

Den bulede dåse . . . 
Når mennesket er skabt i 

Guds billede, og dermed får 
sin værdi, betyder det også, 

at ’bulede dåser’, mennesker 
skabte med ’fejl og mangler’, 
de mennesker vi betegner som 
mennesker ’med særlige behov’ 
– er 100% lige så menneskelige 
som helt almindelige mennesker.

Men det sociale pres for at 
fjerne fostre er enormt, efter at 
vi har fået mulighed for at diag-
nosticere fx Downs Syndrom 
tidligt i fosterstadiet. Vi frygter 
det socialt uacceptable. Men-
neskesynet af i dag overtaler 
os til at tro, at børn med ’fejl’ 
er straf, et nedlerlag, og tilmed 
omkostningsfyldt for samfundet. 
Dybest set spiller overtalelsen 
på vores frygt. Frygt for at være 
anderles, være i familie med 
kromosomfejl, ses sammen 
med retarderede, blive smittet 
af handikap. Frygten hindrer os 
i at ændre holdninger, at vokse, 
at opdage noget andet, at åbne 
os overfor andre mennesker (de 
anderledes) og dermed selv 
bliver rigere og mere sande 
mennesker. 

Når vore liv kredser om det 
at vide, kunne og være so-
cialt velintegrerede – så er det 
svært at acceptere dem, som 
er anderledes, så brister vores 
illusionsbobler om det perfekte 
og gode liv.

Men måske er det lige den 
livsillusion, der har brug for at 
briste, så vi kan genfi nde det 
menneskelige hjerte, som ikke 
bare er tegn på svaghed, subjek-
tivitet og sentimentalitet – men 
en kraft til at knuse vores selv-
optagethed og få os til at vokse, 
åbne os mod andre og vise det 
skønne i menneskeheden.

. . . Hvorfor gøre mennesket så 
lille – når det er skabt til at være 
noget stort? . . . 

Eventyret om 
den bulede dåse
Med udgangspunkt i en fortælling om en bulet dåse skriver Erik Hviid Larsen om tidens menneskesyn.
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Kære Suh
Jeg har i øjeblikket stærkt fokus 

på at arbejde med mit selvværd, 
som er alt for lavt. 

Jeg har bl.a. gået hos en coach 
og fået vejledning der. Noget af 
det, jeg skal være opmærksom 
på, er at gøre gode ting for mig 
selv, selvforkælelse, som min 
coach kalder det. Det er faktisk 
rigtig svært, både fordi jeg er 
komplet uerfaren med det, men 
også fordi jeg får så dårlig samvit-
tighed over det. 

Den tid jeg bruger på mig selv 
kunne jeg måske have brugt på 
at gøre noget godt for andre? De 
penge, jeg bruger på ”selvforkæ-
lelse”, kunne jeg have velsignet 
nogle andre mere værdigt træn-
gende med? Og så videre. 

Hvad er din holdning til det?
Kh Helle

Kære Helle
Vi kan og skal ikke alle være 

Mother Theresa, men samtidig er 
det min holdning, at vi alle har et 

socialt ansvar for de mennesker, 
vi lever iblandt. Hvordan vi udlever 
denne balancegang i praksis, er 
den enkeltes eget ansvar at vur-
dere, og vi skal passe på ikke at 
dømme hinanden – eller os selv. 

Hvad der dog er sikkert, er, at 
når du har et alt for lavt selvværd, 
har det skidt med dig selv, så er 
det både rimeligt og nødvendigt, 
at du prioriterer energi (og penge) 
til at arbejde med det, så du kan 
få det bedre. 

Jeg bryder mig dog ikke så 
meget om begrebet ”selvforkæ-
lelse”, fordi der knytter sig nogle 
associationer til, som ofte får os 
til at tænke på noget, der ikke er 
nødvendigt – noget ekstra, som 
gøres af rent og skært overskud. 
Fx som når man ”forkæler” sit 
barn ved at give det en stor is 
midt på ugen – det er lækkert 
og glædeligt, men bestemt ikke 
nødvendigt. 

Sådan er det jo ikke i din 
situation. Du er i gang med at 
revurdere, hvordan du behandler 

dig selv, fordi det er absolut nød-
vendigt – du har det skidt! 

Når du derfor bevidst er i gang 
med at øve dig i at behandle dig 

selv med mere omsorg og måske 
i virkeligheden blot mere rimeligt, 
så er der tale om en stræben efter 
en sund balance. At tilfredsstille 
egne rimelige behov er ikke det 
samme som at være egoistisk. 

Vi skal passe på ikke at blande 
tingene sammen - gøre os umage 
med at skelne. Man kan sige, at 
du er i gang med at øve dig i at 
forholde dig til dig selv, som du 
tilsyneladende fi nder det naturligt 
og nemt i forhold til andre – med 
omsorg og med omtanke.

Men ja, man kan som bekendt 
ikke både blæse og have mel 
i munden samtidig. Der ligger 
derfor måske en anden læring 
i din aktuelle proces: Du skal 
lære ”at gå glip af”. Alt for mange 
mennesker går ned med stress 
eller får depressioner, fordi de 
ikke mestrer den kunst det er at 
kunne gå glip af noget. Det være 
sig profi t, ønskværdige oplevelser 
eller muligheder for at være god. 
Hvis vi dog skal nå alt, udnytte 
alle tænkelige muligheder, så 

brænder vi sammen. 
Dit blik og dit hjerte for at 

hjælpe andre er vidunderligt. Men 
måske er din iver efter at hjælpe 
andre nogle gange blevet lidt 
tvangspræget? Og måske er der 
endda, hvis du kigger rigtigt god 
efter, nogle egoistiske motiver? 

Gør du det måske nogle gange 
primært for din egen skyld, for 
at undgå at få dårlig samvit-
tighed? Eller for at du skal føle 
dig god? Fordi det er din strategi 
at præstere dig til at være god 
nok? Dit værd skal fi ndes et helt 
andet sted. 

Du er skabt vidunderligt og 
elsket af Gud, som du er – og mon 
ikke der også er mennesker om-
kring dig, som elsker dig, som du 
er? Så fortsæt du blot dit arbejde 
med at blive dygtig til at behandle 
dig selv rigtig godt.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg er en kvinde på 39, gift med 

en super dejlig mand, og vi har tre 
børn sammen. 

Mit problem er, at vores sexliv er 
næsten ikke-eksisterende, da jeg 
meget sjældent har lyst. Tidligere 
var det ikke et problem. Min mand 
er tålmodig og presser mig ikke, 
men det er frustrerende for mig 
selv, for jeg savner et eller andet 
sted den tæthed og intimitet, som 
sex kan give. 

Jeg er klar over, at en travl hver-
dag med to fuldtidsjob og tre børn 
kan tære på kræfterne og dermed 
også på lysten til sex. Det er også 
helt OK, at det er væk i en periode, 
men min bekymring er, om det går 
helt i stå. Hvad kan jeg/vi gøre? 

P.s. Kan det evt. være noget 
hormonelt, som jeg kan få medi-
cinsk hjælp til?                 

Venlig hilsen K.

Kære K.
Manglende sex-lyst kan absolut 

skyldes hormonelle forandringer, 
men om det er det, det handler 
om i dit tilfælde, ved jeg for lidt om. 
Jeg vil anbefale dig at snakke med 
din læge om det, lægen kan også 
hjælpe dig med recept på medicin, 
hvis det skulle blive aktuelt.

I første omgang vil jeg dog an-
befale dig/jer at prøve at arbejde 
lidt med det selv. 

For det første, så er det - som du 
selv er inde på - ikke så usædvan-
ligt, at energi og opmærksomhed 
i perioder af vores liv fl ytter sig. I 
din situation er det naturligt, at dit 
primære fokus i øjeblikket er på 
familielivet, børneopdragelse og 
arbejde/karriere. 

Energi kan ikke bruges to gan-
ge, så hvad der går til det ene, 
mangler i forhold til noget andet, 
og træthed og stress er kendte 

faktorer i forhold til manglende 
sexlyst. Samtidig mangler det 
overskud, der skal til for at kunne 
tænke sammenhængende tanker 
om, hvem du er, ikke kun som mor 
og arbejdstager, men også som 
individ og kvinde. Prøv individuelt 
og sammen at gennemgå jeres 
ugeskema og se, om der er et eller 
fl ere områder, hvor I kan skrue lidt 
ned for blusset og dermed frigøre 
lidt energi. 

Udover det rent praktiske i at 
skrue ned for nogle aktiviteter el-
ler standarder i hjemmet kan det 
også være, at du og din mand skal 
prioritere mere tid sammen alene. 
Som er ”uden børn”. 

Mange forældre har det svært 
med at indføre kærestedage, fordi 
de oplever, at de ”svigter” børnene. 
Men det er en rigtig frugtbar inve-
stering at få passet sine børn i en 
eller to dage og bruge tid på at 
være kærester igen, da det kan 
give forholdet og også samarbej-
det et tiltrængt boost. Desuden 
gør vi virkelig vores børn en 
bjørnetjeneste, hvis vi i iver efter 
at tilgodese samvær med dem 
glider fra hinanden som mand og 
kone og derfor ender med at have 
et ligegyldigt forhold til hinanden, 
eller måske endda ender med at 
blive skilt.

Du skriver, at du savner intimi-
teten ved sex. Det er et godt sted 
at starte. Måske har du ikke lyst 
eller overskud til den helt store tur i 
kanen, men prøv at aftale med din 
mand, at I kan opsøge intimitet og 
fysisk nærhed i mindre doser, fordi 
det (bogstaveligt talt) vil bringe jer 
tættere sammen. Dermed opbyg-
ges noget af det, som I måske 
har glemt at få holdt ved lige, og 

motivationen til at tilgodese den 
del af jeres relation vil formentlig 
vokse. Det kan være noget så 
enkelt som blot at ligge og putte i 
bare 10 minutter hver aften, inden 
I lægger jer til at sove.

Det er klart, at jo ældre jeres 
børn bliver, jo mere ”voksen-tid” 
frigives der. I takt med dette opstår 
der af sig selv fl ere muligheder for 
at være kærester og lave kæreste-

ting sammen. Men lad være med 
at bruge det som en sovepude. 

At være hinandens kærester, al-
lermest fortrolige, at være sårbare 
og nøgne med hinanden – det er 
en kunst, som skal holdes ved lige. 
Hvis man underprioriterer det i et 
årti eller mere, kan man risikere, 
at man kun meget vanskeligt eller 
slet ikke kan fi nde ud af det igen.

Hilsen Suh

Mit selvværd er meget lavt

Vores sexliv er næsten ikke-eksisterende

Du er i gang med at øve dig i at behandle dig selv med mere 
omsorg og måske i virkeligheden blot mere rimeligt, så der 
bliver en sund balance. At tilfredsstille egne behov er ikke det 
samme som at være egoistisk. 

I kan indføre et par kærestedage uden børnene. Det er en rigtig frugtbar investering at få pas-
set sine børn i en eller to dage og bruge tid på at være kærester igen.
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Af Bodil Lanting

- Hverken død eller liv eller 
engle eller magter… eller no-
gen anden skabning kan skille 
os fra Guds kærlighed i Kristus 
Jesus vor Herre.

Det gibbede lidt i fl ere dan-
ske kirkegængere, da præst 
Erik Holmgaard læste apostlen 
Paulus’ ord ved højmessen i 
Gl. Haderslev Kirke den 8. maj. 
Præsten tilføjede sin personlige 
hilsen til de i alt 25 asylsøgere, 
før han døbte dem:

”Hvis I skulle blive sendt til-
bage til Iran, er der intet, der 
kan skille jer fra Guds kærlighed, 
hverken død eller liv. I har haft en 
farefuld rejse hertil. I lever stadig 
med usikkerhed om, hvor I skal 
bo fremover.”

Fælleskirkeligt arbejde
Hvordan kom forbindelsen i 
stand mellem kirken og asyl-
søgerne?

- Vi kommer ikke uden om at 
tale om FIN. Og det er ikke en 
person. Det er ”Fælleskirkeligt 
Integrations Netværk”, forklarer 
Erik Holmgaard og koordinator 

Else Wiwe.
- På asylcenteret, som har 

350 beboere fra 15 nationer, og i 
Café Undervejs i pinsekirken har 
vi tilbudt folk bibler, da de ankom 
hertil i december.  

Vi begyndte så med bibelstu-
dier. Mange bad straks om at blive 
døbt, og vi uddelte nok 100 bibler, 
mest på farsi. Vi havde et møde 
om det i FIN i december, hvor 
man var enige om, at Erik kunne 
undervise dem, selv om kirkerne 
har forskellige dåbssyn. Siden 
den 15. januar har de så været 
til undervisning her hver fredag, 
fortæller Else Wiwe.

- Provstiets udviklingsfond 
har støttet projektet med godt 
100.000 kr. til tolkning, tolkeanlæg 
og materialer. Og Elses fultidsan-
sættelse i det tværkulturelle ar-
bejde har fået tingene til at hænge 
sammen, tilføjer præsten.

Troen med hjemmefra
- Nogle af dem har sagt det så-

dan: ”Jeg har vel nærmest været 
kristen i 20 år”. 

Det er fordi den armenske 
kirke har eksisteret i Iran siden 
1604. Denne kirke bliver tålt, ikke 
mere. Men armenierne fortæller 
andre om deres tro. Nogle af 
vore asylsøgere har også været 
del af undergrundskirker, som er 
blevet stormet i Iran, forklarer Erik 
Holmgaard.

Dåbsundervisningen
- Jeg understregede fra starten 

tre ting:
1. Vi er ikke en del af systemet.
2. Dåb vil ikke gavne jeres 

asylsag - og
3. Det kan få alvorlige konse-

kvenser for jer. 
Èn af dem viste med en fi nger 

tværs over halsen, at han ved 
præcis, hvad de risikerer som 
”frafaldne”. Men der er forskel på, 
om det er iranere eller fx afgha-
nere, som bliver døbt, siger Erik.

- Jeg kender fl ere afghanere, 
men jeg kan ikke hilse på dem, 
når vi ses på asylcenteret. Det 
er meget mærkeligt. Når de skal 
mødes med os, går de et stykke af 
vejen til fods, og så kan vi samle 
dem op så diskret som muligt, 
tilføjer Else.

Ingen magelighedstro
- De nye kristne udfordrer 

mageligheds-kristendom. Vi er 
skyldige overfor alvoren i det. 
Det her er ikke småting, men 
blodig alvor.

Fredag blev til en særlig god 
formiddag. Jeg kom ikke til at 
kende dem personligt om fre-
dagen. Det kom så under dåbs-
samtalerne. 

Asylsøgerne er generelt skuf-
fede over islam. Derimod har de 
fået et positivt indtryk af kristen-
dommen og en varm modtagelse 
blandt kristne. Det glæder mig 
meget, siger Erik Holmgaard.

De nydøbte har en gennem-
snitsalder på omkring 28 år. De 
kommer fortrinsvis fra Iran, men 
der var også en mindre gruppe 
fra et andet land i Mellemøsten.  

Asylsøgerne gennemførte et 

fi re måneders forløb med dåbs-
oplæring, før de blev døbt.

- Vi er skyldige overfor alvoren 
i det. Vi har afvist at døbe dem alt 
for hurtigt. De er først blevet døbt 
efter 4 måneders undervisning á 
to timer om ugen og så alle de 
gudstjenester og møder, de har 
kunnet være med til.

YES, jeg er kristen!
- Jeg tror, at de gør alt af hen-

syn til den himmelske borgerret. 
Nogle er tidligere muslimer. 

Andre siger: ”Vi skulle være 
muslimer”. De har levet med en 
skepsis, men det er alvor for dem 
med kristentroen.

Tro handler om konkrete men-
nesker. De sætter det himmelske 
liv før det fysiske liv, siger Erik.

- Det gør indtryk med deres re-
spekt for Den hellige Bog. De be-
handler Bibelen med værdighed. 

Og så har de en smittende, 
umiddelbar trosglæde.Det at 
YES, jeg er kristen!, siger Else.

- Og vi bliver mindet om, at Gud 
kører tingene. Vi skal bare være 
der og tage del i det, siger Erik.

Centrale spørgsmål
Danske unge kan fi nde på at 

spørge, om Gud kan skabe en 
sten, der er så tung, at han ikke 
selv kan løfte den. Men her var det 
alvor. Folk har spurgt mig:

- Tror du, Jesus er Gud? Eller 
”Mener du, Jesus er Guds Søn?”  
De spørger virkelig for at få svar 
på centrale spørgsmål.

- Vi har haft et rigtig godt mate-
riale om ”Kristen tro og praksis” af 
William Miller. Han har skrevet ud 
fra en mellemøstlig baggrund, og 
han får noget forkyndelse fl ettet 
ind i  alle kapitlerne, siger Erik.

En udfordring til 
Udfordringens læsere:

- Vi vil gerne udfordre jeres 
læsere. For de folk, som nu har 
fulgt dåbsundervisningen, og 
hvor nogle er blevet døbt, kan ikke 
blive boende i Haderslev. De vil 
blive spredt, og de får det at vide 
med 2-3 dages varsel, at de nu 
skal fl ytte. Her er det vigtigt, at 
kristne menigheder i andre byer 
tager godt imod dem, siger Else 
Wiwe og Erik Holmgaard. 

De fortæller om menighedens 
reaktion på de  mange nye ansig-
ter i kirken:

- Nogle er holdt op med at 
komme til gudstjenesterne pga. 
tolkningen. I starten var det også  
langsommeligt med oversættelse 
fra dansk til engelsk og så til farsi. 
Men det blev bedre, da vi fi k en 
tolk direkte til farsi.

Der var en fra menigheden, 
som spurgte, om det her nu også 
var nødvendigt. Men det havde 
menighedsrådsformanden et fi nt 
svar på. Han sagde:

- Bibelen siger, at det er det, 
vi skal!

Erik døbte 21
iranere til 

den himmelske 
borgerret

- Ingen måtte tage billeder under dåben, for nogle af dem har familie, 
der er blevet dræbt for mindre, siger præsten.

Af sikkerhedshensyn måtte ingen fotografere asylsøgerne i forbindelse med dåben. Sognepræst 
Erik Holmgaard står her ved døbefonten, hvor han døbte asylsøgerne den 8. maj. I baggrunden 
ses Else Wiwe, som har haft meget med asylsøgerne at gøre. Efter dåben fulgtes de nydøbte med 
deres danske dåbsvidner op til alteret, hvor der var tid til en kort forbøn.

- Vi holder kirkedøren åben for alle, siger Else Wiwe og Erik 
Holmgaard, som her står uden for Gl. Haderslev Kirke.

Vi håber, at I snart 
fi nder et hjem her i 

verden.
Men i dag kommer 

I til at høre hjemme 
hos Gud.

Fælleskirkeligt 
Integrations Netværk

FIN i Haderslev er et sam-
arbejde mellem Frikirken 
Multihuset (pinsekirken), 
Indre Mission, Luthersk Mis-
sion, Din Frikirke (Missions-
forbundet) samt Gl. Hader-
slev Sogn og Domsognet.
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Nepal har en af de hurtigst 
voksende kristne befolkninger 
i verden. Men udfordringerne 
står i kø for landet, der blev 
ramt af et voldsomt jordskælv 
sidste år.

Over 80 procent af Nepals 
befolkning er hinduer, men nu er 
kristendommen på hurtig frem-
færd i det bjergrige land.

– Det er en spændende del af 
vor historie, at vi i praksis har set 
denne vækst, fortæller general-
sekretær i HimalPartner, Heidi 
Westborg Steel.

Da HimalPartner (tidligere 
Den Norske Tibetmisjon) sendte 
sine første missinærer til Nepal i 
50’erne, var det forbudt at drive 
mission i landet.

– Det var tilladt at tale om troen, 
men alle forsøg på at samles eller 
drive organiseret missionsar-
bejde blev der slået kraftigt ned 
på, fortæller Westborg Steel.

Sådan var politikken frem til 
1990. Men nu tyder studier fra 
blandt andet The Center for the 
Study of Global Christianity på, 
at Nepal er det land, hvor kristen-
dommen vokser hurtigst.

Bliver kristne i udlandet
Mange nepalesere er blevet 

kristne som studenter i for ek-
sempel Indien og er derefter rejst 
hjem for at missionere. En af dem 
er Haary Pandey: 

– Da jeg studerede, hørte jeg 
om Jesus Kristus. Mine venner 
fortalte mig om ham og opfordre-
de mig til at læse Bibelen, Guds 
Ord, siger han til CBN News.

Tilbage i Nepal kom han med 
på en ungdomslejr og blev fyldt 
af Helligånden.

– Jeg kunne ikke tro, at Den 
hellige Ånd kom ind i mig. Fra 
da af voksede min tro sig større 
og større, og jeg siger stadigvæk  
”Wow! Gud lever. Gud lever!” siger 
Pandey.

– Kombinationen med uden-

landske missionærer og lokale 
kristne er noget af det, som har 
gjort væksten mulig. Man antager, 
at der nu er omkring 1,5 millioner 
kristne blandt landets 29 millioner 
indbyggere, siger Heidi W. Steel.

Ny grundlov med klausul
I september kom Nepals nye 

grundlov endelig på plads. Her 
fastslås det, at der skal være 
religionsfrihed i landet.

– I praksis har der været religi-
onsfrihed i Nepal siden 1990, og 
folk har åbent kunnet udøve deres 
tro, men nu står det også i grund-
loven, siger Heidi Westborg Steel.

Men grundloven har også en 
udfordrende klausul.

– På grund af stærkt pres fra 
enkelte hindugrupperinger blev 
der tilføjet en klausul om, at ne-
palesere kan blive fængslet for 
at omvende andre. Dette gælder 
for så vidt alle religioner. Men det 
er først og fremmest kristendom-
men, de ønsker at bekæmpe med 
dette tillæg, siger Heidi Steel. Hun 
har dog ikke hørt om retssager 
som følge af denne klausul. 

– Men i folkeopinionen bliver 
fordommene bekræftet: at det, de 
kristne gør, er noget farligt, siger 
generalsekretæren.

Stresset befolkning
Den store jordskælvskatastrofe 

i Nepal sidste år samt blokaden 
ved grænsen mod Indien har gjort 
livet i landet ekstra udfordrende.

– Udfordringerne efter jordskæl-
vet og blokaden gør, at kirkerne 
vælger at vente med at udfordre 
restriktionerne i grundloven. Det er 
usikkert, om det vil blive til en stor 
sag, og man ønsker ikke at tage 
for store chancer med en stresset 
og udmattet befolkning, siger Heidi 
Westborg Steel.

Store dele af befolkningen i 
bjergene har endnu ikke fået 
hjælp efter jordskælvet. De fik 
akut nødhjælp, men mangler nu 
hjælp til genopbygning. Samtidig 
har mange vestlige lande beskå-
ret eller helt stoppet støtten til 
Nepal på grund af fl ygtningesi-
tuationen i Syrien.

Nåden er svær at fatte
Nepals kirke er stadig meget 

ung, og Himalpartner oplever, at 
de kristne har svært ved at forstå 
budskabet om nåden.

– Mange er vokset op i Nepal 
og har familier, som er hinduer. 
For dem er det lettere at relatere 
til Det gamle Testamentes love 
og regler for troen end at forstå 
nåden, som den beskrives i Ny 
Testamente. Derfor bliver en del 
umodne kirker meget loviske, 
fortæller generalsekretæren.

En anden udfordring er, at kir-

ken kun i begrænset omfang har 
taget ansvar for diakonalt arbejde, 
siden nødhjælpsorganisationer 
fi k adgang til at arbejde i Nepal. 

– Det er kommet lidt mere 
diakonalt arbejde i menighederne 
efter jordskælvet, og kirkerne er 
optaget af ikke bare at hjælpe de 
kristne, men alle medborgere i 
landet, fortæller Heidi W. Steel.

Oplæring i sjælesorg
HimalPartner er gået ind i 

nogle af Nepal-kirkernes udfor-
dringer. Man har blandt andet 
oprettet et ressourcecenter i 
sjælesorg og pastoral oplæring i 
byen Pokhara. 

– Vor udsending Mirjam Bergh 
har, sammen med lokale kræfter, 
opbygget et uddannelsescenter 
og udgivet en bog på nepali 
om sjælesorg som en del af et 
kursusoplæg. Det handler blandt 
andet om tilgivelse, nåde, kirkens 
plads i samfundet og udfordringer 
i forbindelse med seksualitet og 
alkohol. Disse temaer kan være 
udfordrende for unge menighe-
der, fortæller Heide W. Steel.

Men der er også mange lys-
punkter i kirkerne i Nepal.

– Det dejlige ved nepalikirken 
er, at de er utrolig hjertelige. Mis-
sionærer udefra har ikke arbejdet 
med kirkeplantning i Nepal, men 
de lokale har selv oprettet kirker 
forskellige steder. De er utrolig 
frimodige og rejser ud og evan-
geliserer i vanskeligt tilgængelige 
områder.

Første påskedag mødes alle 
kirkerne på en stor plads midt i 
centrum af hovedstaden og fejrer 
påskemorgen der. 

– Det er noget meget specielt 
at være der sammen med titusi-
ner af kristne, særlig for gamle 
missionærer, som husker, hvor-
dan det var, da dette var ulovligt. 
Glæden er stor i nepalikirken, 
slutter generalsekretæren i Hi-
malPartner. 

KPK/Bodil

Den kristne kirke i det jordskælvsramte Nepal vokser hurtigt, men har mange udfordringer. Foto: HimalPartner, Terje Holmedahl.

Kæmpe kirkevækst i Nepal
Et norsk missionsselskab beretter om glæder og udfordringer i det hinduistiske land.

For et år siden så der sådan ud i Nepal. Foto: MAF.

Holocaustdagen markeret i Israel
Den 16. maj markerede Israel den årlige Holocaustdag med 
bl.a. taler i holocaustmuseet YadVashem. Sirenerne varslede 
to minutters stilhed i hele landet.

- Om en generation vil der ikke være fl ere tilbage, som kan sige 
”Jeg var der” eller ”Jeg så grusomhederne med egne øjne”, sagde 
præsident Reuven Rivlin under mindedagen i Yad Vashem-museet.

Der bor 200.901 holocaust-overlevende i Israel. Men en trediedel 
af dem, godt 60.000, lever i fattigdom.

Hvert år dør o. 13.000 af de overlevende. Gennemsnitsalderen for 
holocaust-overlevende er nu 80 år, og 13 % af dem er over 90 år.

Vidar Norberg

Holocaust-overlevende besøgte Benjamin Netanyahu i forbin-
delse med Holocaustdagen. Foto: Amos Ben Gershom. 

FN beder Mission Øst stå 
for uddeling af mad i Irak
FN har ikke mad nok på lager til at hjælpe nytilkomne fl ygtninge 
i Kirkuk i Irak. Den kristne nødhjælpsorganisation Mission Øst 
vil fra denne uge dele mad ud til 5000 mennesker.

Mission Øst træder til med kort varsel for at skaffe mad til omkring 
5.000 fordrevne sunni-muslimer i en lejr i Kirkuk i det centrale Irak. 

Normalt tager FN sig af fødevareforsyningen i Nazrawa-lejren, 
men da organisationen har underskud af fødevarer de næste to uger, 
har de bedt andre organisationer om at træde til med det samme.

Mission Øst arbejder allerede i lejren. Siden fredag har 800 fami-
lier fået hver en pakke med nok fødevarer til to uger. Pakkerne inde-
holder bl.a. ris, hvedemel, linser, olie, tomatpuré, sukker, salt og te.

Hver dag kommer nye fl ygtninge og fordrevne til lejren. Nogle 
fl ygter fra IS, andre for at komme i sikkerhed væk fra krigszonen.

- FN har bedt os træde til med nødhjælp til denne udsatte befolk-
ningsgruppe, der har oplevet de værste overgreb, man kan forestille 
sig. De har set myrderier, voldtægter og bortførelser i hobetal. Det 
er fantastisk og utroligt modigt, at de har kunnet fl ygte fra IS. Nu 
skal de have hjælp med det samme. Vores mål er altid at hjælpe de 
mest udsatte, uanset deres etniske eller religiøse baggrund, siger 
Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner.

SL/Bodil

Denne gruppe er netop ankommet til Kirkuk på fl ugt fra IS. 
Foto: Mission Øst.

Kirkens kvinder lever længst
Kvinder, som går i kirke, lever længere. Jo mere kirkegang, jo 
længere liv, viser en undersøgelse fra USA over 16 år.

FoxNews.com beskriver undersøgelsen af 75.000 kvinder i tiden 
1996-2012. De fl este af kvinderne var protestanter eller katolikker. 
14.000 af kvinderne gik i kirke mindst en gang i ugen. 30.400 gik 
i kirke én gang per uge, og 12.000 af dem mindre end én gang i 
ugen. 18.000 gik aldrig i kirke. 

De faste kirkegængere havde 33 procent mindre chance for at dø 
end dem, der aldrig gik i kirke. Ét kirkebesøg om ugen svarer til 26 % 
mindre risiko, mens kvinder i gruppen med mindre end ét kirkebesøg 
om ugen havde 23 % mindre risiko for at dø end de ikke-kirkelige.

Generelt viser undersøgelsen, at kirkegang hænger sammen med 
færre dødsfald på grund af hjerte-karsygdomme og cancer. Det er 
en fascinerende opdagelse, mener forskerne, som stadig overvejer, 
hvordan troen hænger sammen med kvindernes sundhed.

- Selv om vi ikke kender mekanismerne, viser forskningen og især 
denne undersøgelse, hvor vigtig udøvelsen af troen er for helbredet, 
siger Dr. Dan German Blaze fra Duke University Medical Center.

Bodil
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Af Tina Varde

-  Jeg g jorde 
bare, hvad Gud 
ønskede. Jeg 
blev mit folks 

stemme. Hvis jeg havde valgt 
ikke at gøre, hvad Gud øn-
skede, så ville der i stedet være 
kommet en anden. 

Gud kan bruge hvem som 
helst. Gud kan jo få selv en sten 
til at tale. Da jeg stod frem og 
talte fra mit hjerte, gjorde jeg 
det uden at bekymre mig om, 
at nogen kunne slå mig ihjel. 
Ja, det kunne de gøre, men så 
ville der bare komme en anden, 
tænkte jeg.

- På grund af Guds barmhjer-
tighed er jeg aldrig blevet truet. 
Men jeg har heller aldrig såret 
andres følelser. Vi må respekte-
re hinandens tro. Ikke fornærme 
hinanden. Hvordan kan vi ellers 
selv forvente respekt fra andre? 
siger den pakistanske politiker 
Asiya Nasir i et interview på AC 
Hotel Bella Sky i København. 

Siden 2002 har hun været 
det eneste kvindelige kristne 
parlamentsmedlem i Pakistan. 
En opgave, der kræver en sær-
lig støbning. 

Asiya Nasir er en kvinde, 
fuldstændigt overbevist om 
Gud. Hendes familie er fjerde 
generation af kristne i Pakistan. 
Hun og hendes nærmeste er 
genfødte kristne. 

- Jeg blev døbt i 1991. Ingen 
kan ryste min tro. Mit største 
våben og opmuntring er min 
trofasthed mod min Gud, siger 
hun.

Den kvindelige politiker star-
ter så vidt muligt hver dag med 
en times bøn sammen med 
sin mand. Tidligere var det 
svigerforældrene, der plejede 
at bede for hele familien, men 
da svigermoderen for mange 
år siden døde, overtog ægte-
parret bønnen. Så der fortsat 

kunne bedes intenst for deres 
børn, hele familien og for andre 
kristne. For som hun siger: 

- Hvordan skulle vi ellers 
kunne bevare den velsignelse, 
vi oplever? Bøn er vores stærke-
ste våben. Vi skal blive ved med 
at bede, så vi ikke bliver testet! 

Fra svag til stærk
At Asiya i 2002 fi k et min-

dretals-sæde i parlamentet, 
tilskriver hun også den store 
opbakning, hun har fået hjem-
mefra.

- Jeg var engang en svag 
kvinde, der dårligt turde gå over 
på den anden side af gaden 
alene. 

- Jeg blev gift som 17-årig i 
1988. Min mand, som er advo-
kat, støttede mig i at fortsætte 
mine studier. Da jeg var 18, 
fødte jeg min første datter, og 
da jeg var 19, fi k jeg en søn, 
mens jeg stadig studerede. Da 
jeg tog en master i engelsk lit-
teratur, blev min anden datter 
født, fortæller hun.

I ti år arbejdede Asiya Na-
sir som engelsklærer. Hun er 
vokset op i en kristen familie, 
og hendes far, Rafi que Gill, var 
lokal-politiker og kæmpede for 
den kristne minoritets rettighe-
der. Han opfordrede datteren 
til at gå ind i national politik. 
Ægtemanden bakkede også op.

Der er 342 sæder i parla-
mentet i Pakistan. 10 sæder 
er reserveret minoriteter. De 
får sæde gennem et muslimsk 
parti. Hun repræsenterer derfor 
det kristne mindretal ved at 
være med i det muslimske parti 

Jamiat Ulema-e-Islam.
- Der var 12 kvinder fra parti-

et, der alle bar tørklæde. Jeg var 
den eneste kvinde med åbent 
ansigt. Den eneste kristne 
kvinde. Men ingen har nogen 
sinde bedt mig om at gå med 
tørklæde. Og jeg er blevet støt-
tet og opfordret til at tale om mit 
folk. ”Du er her for at give dit folk 
en stemme”, sagde lederen af 
mit parti, da jeg blev valgt ind. 
Tre gange er jeg blevet valgt 
ind, fordi partiet har givet mig 
et sæde, fortæller hun om de 
14 år i parlamentet.

År, der har lært hende at 
sætte pris på det gode, man 
trods forskelle kan gøre og 
arbejde for sammen.

- De andre i mit parti tror 
jo også. Derfor har vi noget 
til fælles. Jeg tror på at prak-
tisere – ikke prædike, og jeg 
er glad for de muligheder, mit 
muslimske parti giver mig, og 
for den respekt, mine partifæller 
udviser. De behandler mig som 
en jævnbyrdig. 

- Hvis jeg var født i en anden 
del af verden, så ville jeg nok 
ikke have været kristen på 
samme måde. Jeg har forstået 
værdien af min religion og vil 
ikke fl ytte på grund af proble-
merne. Om jeg er tilfreds? Til-
freds er et svært ord. Gud har 
et formål, siger hun.

Var du ikke bange i starten?
- Der er noget i mig, der kræ-

ver, at jeg taler sandt. Ethvert 
hjerte, der har overgivet sig til 
Jesus, har mod og kraft, siger 
politikeren.  

Hun opfordrer til frimodighed 
blandt kristne.  

- Det vigtigste i kristen ledelse 
er at være i Jesus. Hvis jeg ikke 
havde haft min frelser, hvordan 
skulle jeg så kunne overleve i 
et islamisk parti? Der er ingen i 
partiet, der har bedt mig om at 
konvertere.

- Vi har en rig kristen arv, som 
skal beskyttes. Vi kristne i øst 
har et mod, som aldrig kan knu-

ses… måske bortset fra når vi 
hører om kirker, der ødelægges 
i Vesten. Kristendommen kom 
fra vest og blev spredt på grund 

af kærlighed. Se alt det liv, Han 
har givet jer. Han har givet jer 
alt. Husk at være taknemlige.

- Spørg alle de fattige kristne 
med knuder i maven af sult. 
De velsigner stadig Jesus. I 
har aldrig oplevet Jesus i den 
situation. Jeg opmuntrer aldrig 
mit folk til at forlade Pakistan. 
Han har beholdt os der for at 
prædike de gode nyheder. Men 
vi respekterer religionsfrihed 
og fornærmer ikke andre. De 
kristne missionærer i Pakistan 
har ry for at være ærlige og 
loyale, fortæller Asiya Nasir.

Det kan både være svært at 
være kristen og at være muslim 
i Pakistan, og der er brug for 
samarbejde og tolerance, hvis 
tingene skal forbedres for alle.

Ekstremister gør 
det svært for alle

- Her er en lille håndfuld af 
muslimske ekstremister. Det er 
der meget fokus på, når der sker 
noget. Og det kan være svært at 
være kristen i Pakistan. Men det 
er også svært at være muslim. 
Tusinder af muslimer anklages 
også for blasfemi, tilføjer hun.

En af de ting, hun personligt 
brænder for at være med til 
at gøre noget ved, er alkohol-
problemet, som er en fælles 
fjende for mange mennesker 
fra alle samfundslag. Som fører 
mange dårlige ting med sig. 
Ikke mindst blandt de fattigste. 
Ligesom der også er mange 
skilsmisser både blandt kristne 
og muslimer.

Asiya Nasir var i Danmark 
for at deltage i ”Women Deliver 
2016 conference”. Kvindekon-
ferencen, der (fra 16.-19. maj) 
satte fokus på piger og kvinders 
rettigheder, helbred, uddannel-
se, seksualitet, velbefi ndende…
med deltagelse af ledere fra 
hele verden, bl.a. advokater, 
forskere, journalister, politikere.

Hun ankom til Danmark et 
par dage inden konferencen 
og fik bla. set Amalienborg 
og Operahuset, men var især 
glad for at se sin søn, som bor i 
Norge, men mødtes med hende 

i København. Hendes to døtre 
bor i Pakistan.

På hendes cv står der: ”And 
what so ever ye do, do it heartily, 
as to the lord, and not unto men” 
(Kol.3.23).  ”Uanset hvad du gør, 
så gør det med hjertet, som for 
Herren og ikke for mennesker.”

På nettet kan man fi nde nogle 
af hendes taler og oplysninger 
om hendes politiske arbejde. 
(hjemmeside: www.aasiyanasir.
org)

Asiya fra Pakistan 
er politiker og
en modig kristen
Troen afgør alt for Asiya Nasir - genfødt kristen og eneste 
kristne kvindelige parlamentsmedlem i Pakistan. Hun har netop 
været i København til kvindekonferencen ”Women Deliver”.

- De kunne slå mig ihjel, men så kommer der bare en anden. Og hvis jeg havde valgt ikke at stå 
frem – ikke at gøre, hvad Gud ønskede, så ville der også bare være kommet en anden. Gud kan 
bruge hvem som helst. Gud kan få en sten til at tale, understreger Asiya Nasir ydmygt.

Pakistan: 

Befolkning  i Pakistan: 
Ca 192,8 mio. Heraf er ca. 
3,9 mio kristne. Hovedreli-
gion: Islam. Regeringsform: 
Republik. Leder: Præsident 
Mamnoon Hussain.

Der fi ndes tre typer kri-
stendom i Pakistan:
• Traditionelle kristne kirke-

samfund som katolikker 
og anglikanere.

• Ikke-traditionelle prote-
stantiske menigheder.

• Kristne med muslimsk 
baggrund – som er mest 
udsat for forfølgelse.

Kilde: Åbne Døre – som tje-
ner verdens forfulgte kristne.

- Jeg var den eneste 
kvinde med åbent 
ansigt. Den eneste 

kristne kvinde. Men 
ingen har nogen sinde 

bedt mig om at gå 
med tørklæde. 

- Det kan være svært 
at være kristen i Paki-
stan. Men det er også 
svært at være muslim. 
Tusinder af muslimer 

anklages også for 
blasfemi.
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Af Dr. Don Batten

Ateister tror, at 
alting opstod ved 
rent fysiske pro-
cesser. Men har 
de et rationelt, logisk grundlag 
for denne antagelse?

Ateister fremstiller ofte sig 
selv som intelligente, logisk 
tænkende, videnskabelige, ratio-
nelle etc. De har sågar foreslået 
at kalde sig ’brights’ (opvakte, 
Brights Movement)! 

De aggressive ’nye ateister’ 
som for eksempel Richard 
Dawkins, Sam Harris og andre 
holder til gengæld af at fremstille 
os, der tror på en overnaturlig 
Skaber, som irrationelle, uviden-
skabelige, uintelligente, uviden-
de eller endda som nogle, der 
har ’brug for hjælp’ (Dawkins). 

Underholdningsindustrien un-
derbygger ofte denne opfattelse 
ved at udstille ’religiøse’ menne-
sker (især kristne og i særdeles-
hed kirkeledere) som bajadser 
eller bondeknolde (næsten aldrig 
som fx universitetslærere).

Hvem er mest   
overtroisk?

Virkeligheden modsiger denne 
opfattelse. Isaac Newton, en 
af de største videnskabelige 
hjerner nogensinde, var troende 
kristen. Det samme gælder an-
dre af den moderne videnskabs 
foregangsmænd. Undersøgelser 
har konsekvent vist, at bibeltro 
personer er mindst tilbøjelige 
til at være overtroiske i mod-
sætning til almindelige de facto 
ateister. Der var faktisk engang 
en ateist, som udtrykte sorg over, 
at ”nogle af de mest intelligente 
og velorienterede mennesker”, 
han kendte, var kristne.

Der kunne anføres meget 
mere. Ateister tror, at alting 
opstod ved rent fysiske proces-
ser – universet, livet, sindet og 

moralen. Men har de et ratio-
nelt, logisk grundlag for denne 
antagelse?

Faktisk må man sige, at de tror 
på mirakler uden nogen fornuftig 
grund til miraklerne. Eller sagt 
på en anden måde: de tror på 
magi eller på, at ting sker uden 
en fyldestgørende årsag. 

Det, vi almindeligvis kalder 
”magi”, er i virkeligheden en 
illusion. For eksempel dukker 
en kanin ikke bare op af en tom 
hat; der må være en logisk fysisk 
forklaring, en fyldestgørende 
årsag bagved. Illusionen kræver 
en tryllekunstner. Ting sker ikke 
uden noget, der får det til at ske. 
Selv små børn forstår loven om 
årsag og virkning. Magi, hvor ting 
’bare sker’, er det stof, eventyr er 
lavet af – det fi ndes ikke.

Nedenfor følger fem vigtige 
eksempler på materialister (atei-
ster), der tror på magi (og der 
fi ndes fl ere) eller på mirakuløse 
hændelser uden fyldestgørende 
forklaring eller årsag til disse 
hændelser.

1. Universets oprindelse
Materialister (ateister) forsøgte 

sig engang med den antagelse, 
at universet var uendeligt, for 
derved at komme uden om 
spørgsmålet om, hvordan det var 
opstået. Eksempelvis delte den 
berømte britiske ateist Bertrand 
Russell denne opfattelse. Men 
den er ikke holdbar. 

Videnskabelige fremskridt 
inden for termodynamikken bety-
der for eksempel, at så godt som 
alle har været nødt til at erkende, 
at universet har en begyndelse 
– et eller andet sted, på et eller 
andet tidspunkt. 

Big bang-teorien erkender 
dette (teorier som for eksempel 
meta-universet skubber blot be-
gyndelsen lidt længere ud, men 
kan ikke komme uden om det 
forbistrede problem).

Big bang forsøger at forklare 
universets begyndelse. Men 
hvad begyndte det med, og hvad 
fi k det til at begynde? Ultimativt 
kan det ikke være opstået ud 
af en stof-/energikilde, samme 
slags stof som universet, fordi 
den kilde jo burde være under-
givet de samme fysiske love og 
derfor gå i forfald, og det må også 
have haft en begyndelse, bare 
længere tilbage i tid.

Derfor må det være opstået 
ud af? Ingenting! Ingenting blev 
til alting uden nogen som helst 
årsag. Magi!

”Universet brast og blev til no-
get ud fra absolut ingenting – nul 
og niks. Og i takt med, at det blev 
større, blev det fyldt med endnu 
mere stof, som kom ud af det blå. 
Hvordan er det muligt? Spørg 

Alan Guth. Hans infl ationsteori 
hjælper til at forklare alt.”

Det stod at læse på forsiden af 
Discover magasinet i april 2002.

Fysikeren Lawrence Krauss, 
en af de højrøstede ’nye ateister’, 
har forsøgt at forklare, hvordan 
alting kom af ingenting; han skrev 
sågar en bog om det. Men hans 
’ingenting’ er et ’kvantevakuum’, 
som ikke ligefrem er ingenting. 
Faktisk har et stof/energi-kvan-
te-et-eller-andet nøjagtig det 
samme problem som endeløse 
universer; det kan ikke i fortiden 
have varet evigt. Så alle deres 
teorier gælder kun, efter at uni-
verset (et-eller-andet) er blevet 
til. Om igen!

Materialister har ingen forkla-
ring på universets oprindelse ud 
over, at ’det skete, fordi vi er her 
jo!’ Magi: præcis som kaninen 
op af hatten, men for universets 
vedkommende en ret enorm en 
af slagsen. Hokus pokus!

Der er andre former for big 
bang, der jo betragtes som den 
’traditionelle’ model for univer-
sets opståen, der ligeledes er 
mirakuløse. ’Standardmodellen’ 
rummer en periode med meget 
hurtig ekspansion kaldet ’infl a-
tion’ (udtænkt af den ovenfor 
nævnte Alan Guth). Der er ingen 
kendt årsag til igangsættelse af 
denne påståede ekspansion, 

ingen kendt årsag  til, at den 
stopper, og ingen fysisk meka-
nisme til den ekstremt hurtige 
ekspansion (mange gange hur-
tigere end lysets hastighed). 
Men disse tre forbundne mirakler 
må være sket, ellers virker det 
store big bang ikke på grund af 
’horisontproblemet’. Mere magi!

”I begyndelsen skabte Gud 
Himmelen og Jorden” (1. Mos. 
1,1). 

Det er ikke magi, fordi Gud, 
som er evig og almægtig, er 
årsag nok til universet. Og han 
kan eksistere i al evighed (og har 
derfor ikke nogen begyndelse), 
fordi han er en ikke-materiel 
entitet. (Gud er ånd, som der står 
mange steder i Bibelen).

2. Stjernernes 
oprindelse

I henhold til big bang, den 
eneste tilgængelige forklaring 
på stjernernes oprindelse, må 
stjernerne være blevet dannet 
over to faser. Fase 1 har omfattet 
dannelsen af hydrogen/helium-
stjerner (som kaldes population 
III-stjerner). 

Her dukker det første problem 
op: Hvordan får man gasser, dan-
net i et hurtigt ekspanderende ur-
univers, til at smelte sammen og 
danne en kritisk masse, så der er 
tilstrækkelig tyngdetiltrækning til 

at tiltrække mere gas til at udvikle 
en stjerne? 

Gasser er ikke tilbøjelige til 
at smelte sammen; de opløses, 
især hvor der er meget energi 
(varme). Hvad gør man så? Jo, 
kosmologer opfandt ’mørkt stof’, 
som er et usynligt stof, som ikke 
kan spores, og som blot tilfæl-
digvis kan generere en masse 
tyngdetiltrækning lige der, hvor 
det behøves. Mere magi!

Men vi har utallige stjerner – 
som for eksempel solen – som 
ikke blot er hydrogen og helium, 
men indeholder de tungere 
elementer. Det er her, fase 2 
formentlig kommer ind i billedet. 
Eksploderende stjerner (super-
novaer) fra fase 1 producerede 
tryk nok til at presse hydrogen 
og helium sammen til at lave 
nye stjerner, som lavede alle de 
tungere elementer (som astro-
nomer kalder ’metaller’) inklusive 
de elementer, vi er lavet af. Disse 
stjerner kaldes population I og 
II-stjerner.

Nu opstår der et andet pro-
blem: Hvordan får eksplode-
rende stjerner – med stof, der 
med stor fart fl yver i alle retninger 
– stjerner, lavet af alle disse nye 
elementer, til at dannes? 

Elementer må nødvendigvis 
mødes, ikke fl yve vildt omkring? 
Stykker, der rammer hinanden, 
vil snarere kastes fra hinanden 
og ikke vokse sammen. 

De fl este hypoteser involverer 
mangfoldige supernovaer fra 
fase 1 tæt på hinanden, sådan 
at tilstrækkeligt materiale stødte 
sammen og dannede så meget 
af en protostjerne, at der var 
tyngde nok til at overvinde ten-
densen til at fl yve fra hinanden 
og tiltrække mere stof og således 
danne en normal stjerne. 

Men supernovaer er ikke hver-
dagsbegivenheder, især ikke 
mange supernovaer tæt på 
hinanden på samme tid. Dette 
scenarie kræver derfor et uhyre 
stort antal meget usandsynlige 
begivenheder for at forklare det 
enorme antal tungere stjerner. 

Dette er mere magi; mirakler 
uden en mirakelmager. 

Gud skabte solen og stjer-
nerne på den fjerde dag i ska-
belsesugen. Heller ikke her er 
der tale om magi eller overtro, 
for Gud er i stand til at gøre den 
slags ting.

3. Livets oprindelse
Astrobiologen professor Paul 

Davies sagde engang:
”Hvordan programmerede 

dumme atomer spontant sig selv 
…? Det er der ingen, der ved … 
der fi ndes ingen kendt lov inden 
for fysikken, der kan skabe data 
ud af ingenting.”

Det er ikke blot nødvendigt at 
forklare DNA-koden (hvordan 
kan et kodet dataoplagrings-
system blive til uden intelligent 
design?), men det utrolige ma-
skineri, som læser dataene og 
skaber komponenterne til liv ud 
fra de data, skal også forklares.

Den tidligere så benhårde 
engelske ateistfilosof Antony 
Flew sagde farvel til ateismen/
materialismen på grund af den 
stadig voksende mængde bevi-
ser for et sådant design i levende 
ting. Han sagde:

”Det forekommer mig nu, at re-
sultaterne af mere end halvtreds 
års arbejde inden for DNA-forsk-
ning har frembragt materiale til et 
nyt og enormt vægtigt argument, 
der taler for design.”

Denne forskning ”har – med 
den næsten utrolige kompleksi-
tet, der kræves af de elementer, 
der skal frembringe (liv), vist, at 
der må have været intelligens 
involveret.”

Det vil sige, at kun en utrolig 
intelligent designer kan forklare 
informationssystemerne i le-
vende ting.

Den kendte amerikanske ate-
istfilosof Thomas Nagel har 
udtalt:

”Det, der efter min overbevis-
ning mangler, er et troværdigt 
argument for, at fortællingen 
(om rummets udvikling) har en 
ikke-ubetydelig sandsynlighed 
for at være sand. Der rejser sig 
to spørgsmål. For det første: Ud 
fra det, vi ved om det kemiske 
grundlag for biologi og genetik, 
hvad er så sandsynligheden 
for, at selvreproducerende livs-
former spontant skulle være 
blevet dannet på den tidlige 
jord udelukkende baseret på 
funktionen af lovene om fysik og 
kemi?”(Behandling af hans andet 
spørgsmål følger senere.)

Den forskningsbaserede viden 
om liv bliver større fra dag til dag, 
og i takt hermed fortoner udsig-
terne til en naturalistisk (mate-
rialistisk/ateistisk) forklaring om 
dets oprindelse sig i det fjerne. 
Livets oprindelse er endnu et 
mirakel. ’Ting sker’? Mere magi.

Livets oprindelse kræver en 
super-intelligent årsag, sådan 
som Skaberen Gud åbenbarede 
i Bibelen.

4. Arternes oprindelse
For materialisten er livets 

oprindelse kun starten på pro-
blemet. Richard Dawkins har 
sammen med andre ateistiske 
biologer brugt hele livet på at 

Ateister tror på fem mirakler
Folk, som tror på skabelsen, fremstilles ofte som uintilligente. Men hvem er nu de mest overtroiske? spørger Dr. Don Batten.

Ingenting blev til al-
ting uden nogen som 

helst årsag. Magi!

C.S. Lewis, som skrev Narnia-bøgerne, var oprindelig ateist. 
Men han lod sig modstræbende overbevise om kristendommens 
sandhed. 

Bogen Exit Evolution af Kar-
sten Pultz forklarer, hvorfor 
evolutionslæren ikke holder - 
og hvad det betyder.
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forsøge at benægte, at levende 
ting viser tegn på overnaturligt 
design. I bogen, som ’satte ham 
på landkortet’, skrev han:

”Biologi er studiet af kompli-
cerede ting, som giver indtryk af 
at være designet med et formål.”

Livets diversitet er et kæmpe 
problem. Hvordan forandrede en 
mikrobe sig til enhver levende 
ting på jorden lige fra ørentviste 
til elefanter, fra mider til mango-
træer? Mutationer og naturlig 
udvælgelse, ’neo-darwinismens’ 
eller ’den moderne synteses’ 
mekanismer, har i næsten hun-
drede år skullet forklare denne 
diversitet. Men med vores mo-
derne viden om levende ting 
har den vist sig ubrugelig som 
forklaring.

I juli 2008 var 16 højtprofi le-
rede evolutionister inviteret til 
at mødes i Altenburg i Østrig. 
De var kommet, fordi de indså, 
at mutationer og naturlig ud-

vælgelse ikke forklarede livets 
diversitet, og de var derfor mød-
tes for at diskutere denne krise 
inden for biologi. Det eneste, de 
var enige om, var, at der var et 
større problem, en krise.

Thomas Nagel (fortsættelse 
fra ovenstående citat) udtrykker 
det på denne måde:

”Det andet spørgsmål drejer 
sig om kilderne til variation i 
den udviklingsproces, som blev 
sat i gang, da livet begyndte: I 
den tilgængelige geologiske tid, 
siden de første former for liv viste 
sig på Jorden, hvor sandsynligt 
er det da, at der – som et resultat 
af en fysisk hændelse – skulle 
være indtruffet en sekvens af 
levedygtige, genetiske muta-

tioner, som var tilstrækkelig til 
at gøre det muligt, at naturlig 
selektion kunne frembringe de 
organismer, som faktisk fi ndes?”

Tænk på menneskets for-
modede nedstamning fra en 
chimpanse-lignende abe over 
seks millioner års evolution. 
Moderne sammenligning af 
arvemasserne viser så store 
forskelle (på mindst 20%), at det 
bare ikke er muligt, selv ikke med 
yderst urealistiske forudsætnin-
ger til fordel for evolution. 

Det var faktisk ikke engang 
muligt, da forskellen ukorrekt 
blev udbasuneret til at være 
omkring 1%.

Materialister har ikke nogen 
fyldestgørende årsagsforklaring  
på livets diversitet. Der er en 
svimlende overfl od af mirakler 
her, ikke blot ét. Hver eneste 
grundtype livsform er et mirakel.

1. Mosebog fortæller os, at 
Gud, den almægtige, alvidende 
Skaber, skabte ”alle slags leven-
de væsner”. Det i sig selv er år-
sag nok, men selv beskrivelsen 
af alle tings evne til at formere 
sig i henhold til deres slags er 
blevet bekræftet med enhver be-
vidnet forplantningsbegivenhed 
(alene milliarder af mennesker) 
og ligeledes i fossiloptegnel-
sen, hvor overgangsformerne 
mangler, og ’levende fossiler’ er 
vidnesbyrd om konsistent forme-
ring ’i henhold til deres slags’ i 
tusindvis af arter.

5. Sindets og 
moralens oprindelse

Sindets og moralens oprin-
delse ud af energi og atomer har 
længe været et problem for ma-
terialisten. Det er et større tema 
i fi losoffen Thomas Nagels bog 
Sind og kosmos¸ der tidligere er 
henvist til.

Et fi gentræ giver fi gner, ikke 
æbler. Det virker indlysende. På 
samme måde giver fysikken og 

kemien fysiske og kemiske resul-
tater. Men sind og moral er ikke 
blot spørgsmål om fysik og kemi. 

Givet er det, at skabninger, 
som er fysiske og kemiske, har 
sind og moral, men hvordan 
opstod sådanne ikke-materielle 
ting af det materielle? Dette er et 
alvorligt problem for materialis-
men, og ateisten Nagel indrøm-
mer det åbent og ærligt – til stor 
fortrydelse for hans ateistiske 
kolleger.

C.S. Lewis, den berømte (og 
modstræbende) konvertit fra 
ateisme til kristendom, formu-
lerede det på en god måde, da 
han skrev:

”Hvis solsystemet opstod ved 
en tilfældig kollision, så var tilsy-
nekomsten af organisk liv her på 
planeten også en tilfældighed, 
og hele menneskets udvikling 
var også en tilfældighed. 

Hvis det er tilfældet, så er 
alle vores nuværende tanker 
slet og ret tilfældigheder – det 
tilfældige biprodukt ved atomers 
bevægelse. Og det gælder såvel 
materialisternes og astronomer-
nes tanker som alle andres. 

Men hvis deres tanker – om fx 
materialisme og astronomi – er 
slet og ret tilfældige biprodukter, 
hvorfor skal vi så tro på, at de er 
sande? Jeg kan ikke se nogen 
grund til at tro, at én tilfældighed 
skulle kunne give mig en kor-
rekt fremstilling af alle de andre 
tilfældigheder. Det svarer til at 
forvente, at den tilfældige form, 
som stænket antager, når man 
vælter et glas mælk, skulle give 

en korrekt fremstilling af, hvor-
dan glasset var lavet, og hvorfor 
det væltede.”

Ateisten har ikke tilstrækkeligt 
belæg for at forklare eksistensen 
af sind og moral. Ren magi!

Hvorfor griber tilsyneladende 
intelligente mennesker til at tro 
på magi – begivenheder uden 
årsag – på så mange punkter? 
Ved ikke at tro på Gud har de 
placeret sig i et irrationelt, fi lo-
sofi sk hjørne. Romerbrevet 1,21 
i Bibelen siger, at når mennesker 
benægter, at Gud Skaberen er 
til, ender deres tanker ’i tomhed’. 
Det har vi set masser af eksem-
pler på i denne artikel. 

Richard Lewontin indrøm-
mede, at (hvis man lod Gud ude 
af billedet) ”tager vi videnska-
bens parti til trods for den åben-
lyse absurditet i nogle af dens 

Hvordan kan noget blive til 
uden årsag? lyder spørgsmålet 
til ateisterne. Bibelens svar er: 
”I begyndelsen skabte Gud 
himlen og jorden”. 
Det er ikke magi.

Jeg kan ikke se nogen 
grund til at tro, at én 

tilfældighed skulle 
kunne give mig en 

korrekt fremstilling af 
alle de andre 

tilfældigheder. 
C.S. Lewis

Hvordan forandrede 
en mikrobe sig til 

enhver levende ting på 
jorden lige fra øren-

tviste til elefanter, fra 
mider til mangotræer? 

begreber …” (Han forveksler 
’videnskab’ med materialisme.)

Hvordan kommer vi 
videre?

Gud skabte mennesket ’i sit 
billede’, en skabning med et sind 
og en moral (1. Mos. 1,27). Som 
sådan er vi i stand til at tænke på 
Gud og ’kende’ ham. Det er selve 
grunden til vores eksistens. 

Esajas 1,18 beretter om Gud, 
der taler til Israels folk, som 
havde vendt sig mod ham:

”Kom, lad os gå i rette med 
hinanden, siger Herren. Er je-
res synder som skarlagen, kan 
de blive hvide som sne; er de 
røde som purpur, kan de blive 
som uld.”

At forsøge at leve livet, som 
om Gud ikke var til, er det ultima-
tive oprør (synd) og den ultima-

tive dumhed. Den gode nyhed 
er, at Gud går ind for tilgivelse 
af dem, som vil indrømme deres 
fejl og søge ham:

”Søg Herren, når han er at 
fi nde, kald på ham, når han er 
nær. Den ugudelige skal forlade 
sin vej, det onde menneske sine 
planer og vende om til Herren, 
som vil vise ham barmhjertig-
hed, tilbage til vor Gud, for han er 
rig på tilgivelse” (Esajas 55,6-7). 

Jesus Kristus kom til verden 
for at gøre vores tilgivelse mulig; 
se  det er gode nyheder!

Dr. Donald James Batten har 
en phd. i plantevidenskab fra 
University of Sydney og er 
leder af Creation Ministries 
International i Australien.

Lovsangskoncert med 

Stuart Townend  
med band på Mørkholt Strand Camping  

Lørdag  4. juni 2016  kl. 21.00 
Mød sangskriveren bag moderne klassikere  
som bl.a. »Alene Kristus / In Christ Alone«  
og »Den kærlighed som Gud har vist /  
How Deep is the Father’s Love«

 Pris: 150 kr. 

  Koncerten afholdes i forbindelse  
med Indre Missions Årsmødefestival

  Deltag i Årsmødefestivalen hele  
lørdag for kun 200 kr. inkl. koncert

festival.indrem
ission.dk

  Bestil allerede 

nu en billet på…
eddeee edddeee
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VIDENSKAB & HISTORISKE VIDENSKAB & HISTORISKE FUNDFUND 
BØGER FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

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

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Læs alt om det store kinesiske fund af en mægtig træ-
konstruktion - som ”tilfældigvis” har samme alder som 
Noahs Ark på toppen af Mt. Ararat.

Få en meget fl ot bog i stort format, indbundet og med 
farvesider og fotos hele vejen igennem. En 
oplagt GAVEBOG. (Inkl. ekstra kapitel).

Indbundet. 448 sider. Kr. 298,-

Der er tilføjet et ekstra kapitel med seneste 
nyt i sagen. Kan købes særskilt for kr. 20. 

d d b f f

fa
o

I

Henri Nissen

Noahs Ark
- Historien og det store fund

Karsten Pultz

Helge Hoffmann

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 evolu-
tionskritiske 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,-

2 x 30 min. dokumentar 
video om det utrolige ki-

nesiske fund af en stor og 
meget gammel trækon-
struktion på Mt. Ararat 

+ interviews med kinesi-
ske bjergbestigere, som 
har været ”inde i arken”.

Noah-videoen
På denne dvd fra Tyrkiet fortælles om det nye 

fund af (formentlig) Noahs Ark på Mt. Ararat.
Dvd’en indeholder 2 x 30 min. dokumentarpro-
gram. Desuden er der to længere interviews med 
Hong Kong-kineserne Panda Lee og Yeung Wing 
Cheung, der har været ”inde i arken”. Panda 
fortæller bl.a. om den blodkræftsygdom, han blev 
ramt af efter at udforsket nogle af de syv rum, som 
måske havde været afl ukket i 4-5.000 år.

Kineserne fi nder Noahs Ark. Del 1 + 2. DVD 198 kr.

Sådan kom Moses ud 
af Egypten og over 
Det Røde Hav... 
På 448 sider, rigt illustreret i farver, afslører den 
svenske dr. Lennart Möller mange nye oplysninger, 
som bekræfter Bibelens beretning om Josef, der 
reddede Egypten fra hungersnød; om Farao og de ti 
plager; om hvordan den jødisk-egyptiske prins Moses 
førte slavefolket hebræerne ud af Egypten, gennem 
ørkenen - og over til det nuværende Saudi Arabien. 

Lennart Möller: Exodus. 448 sider. Illustreret. 
Indbundet. Kun 299 kr. 

Mats Molén
Og Gud skabte Darwin
”I denne bog udfordrer forfatteren den 
gængse teori, udviklingslæren (evolution) 
med videnskabelige argumenter dels 
evolutionens mekanismer dels de påstå-
ede mellemformer, og han viser tillige, at 
beviserne for jordens høje alder ikke hviler 
på fast grund.”
Bent Vogel, cand.scient. og medstifter af 
Origo - Tidsskrift om videnskab, skabelse 
og etik

Paperback, 80 sider, Kr. 99,95
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Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Gary Chapman er uddannet antropolog og har mange års er-
faring med førægteskabelig rådgivning. I denne bog trækker 
han både på professionelle og personlige erfaringer.

Med et stænk af humor skriver han om fl ere af de ting, han ville 
ønske, at han havde vidst og talt med sin kone om, før de blev gift, 
så havde de været forskånet for mange konfl ikter og frustrationer. 
Et livslangt lykkeligt ægteskab sker nemlig ikke af sig selv, men man 
kan forberede sig – ligesom man gør med arbejdslivet. 

Gode råd 
Et vigtigt råd er at indse, at den ægteskabelige kærlighed har to 

faser: forelskelsen og tiden derefter, som kræver en mere bevidst 
indsats for at holde de kærlige følelser ved lige og forudsætter et 
godt grundlag ud over forelskelse. 

Her er gode råd om, hvordan man løser uoverensstemmelser 
med brugbare løsninger i stedet for skænderier, om at sige und-
skyld, om tilgivelse; om at aftale rollefordelingen i hjemmet, som 
kapitlet ”Toiletter renser ikke sig selv” muntert illustrerer! Andre råd 
handler om: At man i fællesskab lægger en plan for økonomien; at 
man bliver bevidst om at tage hensyn til hinandens familier og gør 
klogt i at forstå, hvad der glæder dem. At man bliver bevidst om 
mænds og kvinders forskellige seksualitet og kærlighedssprog, 
som Chapman beskriver med det vigtige råd: at forstå, hvad ens 
tilkommende tænder på. 

Forstå forskellighed
Det gælder også om at få fælles fodslag til åndelighed og kirke-

gang og at blive bevidst om hinandens personlighed og forskellig-
hed: morgenmand/natteravn, optimist/pessimist, rodehoved/ordens-
menneske, passiv/udfarende, spontan/organiseret, snakkesalig/
stille. Han anbefaler ligefrem, at vordende ægtepar tager en test, 
så de bliver bevidst om deres forskelligheder. Formålet er at forstå 
og forholde sig til det, så man bliver bedre rustet til at leve med det. 

Hvert kapitel slutter med et ”Snak om det”-afsnit med gode forslag 
til emner, man bør drøfte med sin fremtidige ægtefælle. Men det er 
her lige som med bøger om motion: Det hjælper kun, hvis man følger 
rådene og taler med sin tilkommende om dem i stedet for bare at 
læse om det! Bogen er meget nem at gå til og er et glimrede bud 
på, hvordan man kan forberede sig på ægteskabet. 

Flere af Chapmans bøger er oversat til dansk og udgivet på Fo-
kal. Få en smagsprøve ved at teste dit kærlighedssprog på www.
kærlighedssprog.dk!

Gary Chapman: 
12 ting jeg gerne ville have vidst før vi blev gift
196 sider • 200 kr. • Forlagsgruppen Lohse: Fokal

Anmeldt af Josua Christensen

”Ragnarok, dommedag, jor-
dens undergang. Den slags 
ord er normalt ikke egnede til 
at hæve humøret. Men Jesus 
siger: ’… når disse ting begyn-
der at ske, så ret jer op og løft 
jeres hoveder’ (Luk.21.28)” s.13 

Jørgen Hedager Nielsen ind-
leder sin femte bog med et per-
spektiv, som er himmelvendt. Vo-
res sekulariserede del af verden 
har i den grad forladt det spor, 
som ellers træder tydeligt frem i 
trosbekendelsen. 

Man hører præster og andre 
gejstlige tale om eskatologien, 
som den rene poesi- og sym-
bollæsning, og måske er den 
bagvedliggende forklaring, at 
Bibelens lære om de sidste tider, 
dommedag, fortabelsen og det 
evige liv både forekommer fjern 
og frygtelig på samme tid. Så 
er det meget lettere at sluge en 
ren symbolsk læsning, eller for-
klare begivenhederne i Johannes 
Åbenbaring og andre steder som 
samtidsskildringer i symbolsk 
forklædning - og dermed springe 
over det profetiske indhold, som 
de også har. 

Men Jesus lærte sine disciple, 
at tidernes ende er noget, vi kan 
se frem til med positive forvent-
ninger. Og vores trosbekendelse 
rummer fortsat ordene: ”…. opfa-
ret til himmels, siddende ved Gud 
Faders, den Almægtiges, højre 
hånd, hvorfra han skal komme at 
dømme levende og døde. Vi tror 
på Helligånden, den hellige almin-
delige kirke, de helliges samfund, 
syndernes forladelse, kødets op-
standelse og det evige liv.”

I sandhed 
en anden verden

Igennem forord, 23 kapitler, et 
postludium og et alenlangt skrift-
stedsregister kommer forfatteren 
vidt omkring i Bibelen - og den 
kristne lære om de sidste tider. 
Der er både plads til at se på eng-
le og dæmoner, tusindårsriget, 
Israel, den nye himmel og den 

nye jord og mange fl ere emner, 
som beskriver den virkelighed, 
der befi nder sig bagved verden, 
som vi kender den. 

Helt fra verdens skabelse og til 
Gud genopretter sin verden efter 
det oprindelige og fuldkomne bil-
lede, har skabningen ventet med 
længsel, underlagt tomheden, 
men med det håb at blive befriet 
fra trældom og forgængelighed 
og nå til den frihed, som Guds 
børn får i herligheden (Rom. 
8:19). 

Sådan er himmellængslen 
udtrykt i Romerbrevet; og i ”Han 
gør alting nyt” står denne længsel 
stærkt. Ikke fordi forfatteren er 
virkelighedsfjern, men fordi hans 
helt grundlæggende pointe er, 
at det er denne altomfattende 
forløsning og genoprettelse, der 
er brug for. Det er ikke reform-
programmer og miljøaktivister, 

som kommer til at redde denne 
jord, men paradoksalt nok den 
totale udslettelse, som kommer 
til at bane vejen for en ny himmel 
og en ny jord.

Plads til forskellige syn
Når det kommer til kirkens 

lære om de sidste tider, er der en 
række forhold, som hører med til 
’den sunde lære’, vil forfatteren 
mene. Men helt grundlæggende 
er den trosbekendelse, at Jesus 
er Guds søn, kommet til jorden 
i kød og blod, død på et kors 
for vore synder, opvakt fra de 
døde som sejrherre over død og 
helveds magt og en førstegrøde – 
den første blandt brødre, der har 
banet en vej for til retfærdighed 
og evigt liv for alle, der modtager 
dette ved Kristi offer. 

Anvender man denne for-
tolkningsnøgle i læsningen af 

Johannes Åbenbaring og de 
gammeltestamentlige tekster om 
endetiden, falder brikkerne på 
plads. Den kristne frelseshistorie 
starter således allerede ved Evas 
æt, som skal knuse slangens 
hoved, og den slutter først ved 
den store hvide trone, hvor den 
endelige dom fi nder sted. 

Det efterlader stadig mulighed 
for mange forskellige teorier, der 
forklarer, fx hvornår tusindårsriget 
er i forhold til bortrykkelsen af 
menigheden. Et kapitel i eskato-
logien, som i den grad har delt de 
kristne op i forskellige grupper. 

Her må man rose forfatteren for 
hans ordentlige redegørelse for 
disse forskelligartede tolkninger 
og deres præmisser. Samtidig 
med at han tydeligt gør opmærk-
som på sit eget udgangspunkt, 
giver han ordet videre til gene-
ralsekretær i Ordet & Israel, Ole 
Andersen, som får 6-7 sider til 
at redegøre for sin tolkning. Det 
fortjener stor ros, at han går til de 
emner i Skriften, som netop kan 
anskues forskelligt – uden at det 
handler om manglende bibeltro 
eller andet, der hører til udenfor 
’den sunde lære’ – og giver plads 
til forskelligheden.

Et mægtigt håb
Som læser sidder jeg tilbage 

med en frydefuld forventning om 
himmel på jord. Det er måske lidt 
som C. S. Lewis’ famøse skildring 
i Narnia-bøgernes sidste bind:

”Omsider er jeg kommet hjem! 
Dette er mit rigtige land! Jeg hører 
til her. Dette er det land, jeg har 
ledt efter hele mit liv, selvom jeg 
først er blevet klar over det nu. 
Grunden til, at vi elskede det 
gamle Narnia, var, at det som-
metider lignede det her en smule.”  
(kap. 15)

Og det er alt sammen, fordi 
ham, som Johannes så i sine 
åbenbaringer, og som strålede 
stærkere end solen, Han gør 
alting nyt! 

Jørgen Hedager Nielsen: Han 
gør alting nyt  
248 sider • 199,95 kr. • Lohse                                 

Grundig bog om endetiden
Jørgen Hedager Nielsen kommer vidt omkring i Bibelen og i den kristne lære om de sidste tider
i sin femte bog ”Han gør alting nyt”.

Vejen til et livslangt 
lykkeligt ægteskab

Guy David 
Stancliff:
Læs & Leg
Baby Bibel
45 sider
Kr. 129,-
Forlaget 
Scandinavia

Minibibel for
de helt små
I denne lille Baby Bibel fra 
Scandinavia er der 22 bibel-
fortællinger i den helt korte 
udgave.

Hver bibelfortælling suppleres 
på højre side med en tekst, som 
opfordrer til, at man laver en 
mindre aktivitet som fx at kildre 
babyen, synge en sang eller lege 
”Titte-Bøh”. 

På den måde bliver barnet 

aktivt involveret i de 22 fortællin-
ger. Hver leg er udvalgt efter den 
tilhørende bibeltekst, så barnet 
gennem legen kan få en fornem-
melse af, hvad ordene betyder, 
og at Gud elsker dem.

Det er en kraftig papbog, som 
nok kan holde til, at de mindste 
selv får fat i den. Farverige illu-
strationer pryder hver side. 

Lisbeth  
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

pr. telefon for følgende:
  *  Angst & depression
  *  Følgevirkninger efter
     alternativ behandling
     o.a. psykiske lidelser

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
7. -  9. oktober 2016

Udfordringens
Medie-Mission
i fransk Afrika
GAVER med skatte-fradrag kan ind-
betales til Missionsfonden - husk at skri-
ve: ’5984 Radio-mission i Afrika’ 
på giro (+01) 6139450 - eller via netbank 
- konto nr. 9570 000 6139450. Kontakt: 
henri@udfordringen.dk

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

tilbydes på dansk/ engelsk/ tysk
- til jer som par/ familie
- til dig individuelt
- supervision
- sjælesorg

I Storkøbenhavn
- samt på Skype           
tlf. 42 68 00 15

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

Kender du én, der har det svært med sig selv?
Gør en forskel ved at opfordre til professionel 
behandling! ViTales tilbyder kognitiv terapi til 
afhjælpning af problemer. 

Læs mere på: www.vitales.dk
Bestil tid: 53 65 46 17  

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

Du kan ringe hver dag 19-22 på 2480 3022
Besøg PsykTro-brevkassen på psyktro.dk

PsykTro-arbejdet er en del af Agapes
landsdækkende arbejde. www.agape.dk

  Psykoterapeutisk Behandling / Rådgivning
Mobil:  Connie 31794518
Mail:  connienoer@familieterapeuter.dk
Mobil:  Mads: 40311648
Mail:  noer@familieterapeuter.dk
Kig ind på:  www.familieterapeuter.dk
Samtaler individuel – par – familier
Coaching og supervision personligt – grupper
Egne lokaler: Kolding og Løgumkloster
    Mere end 20 års erfaring på området

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

ABORTLINIEN
48 39 48 48

Parterapi og individuel terapi i København.
Er I kørt fast i jeres parforhold?
Eller har du brug for hjælp til at komme
ud af en krise? Kontakt mig for en gratis
uforpligtende forsamtale.
Center for Familie og Eksistens 
Søren Holst, Par- og Psykoterapeut MPF
Vandkunsten 3, 1, 1467 Kbh. K
Tlf.: 20735253 - mail@cffe.dk

- Når livet ikke er snorlige e

John Hansen – Rødovrevej 247, st tv.    -    Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: JH-terapi.dk 

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

www.gronbech-terapi.dk
Tlf.: 2238 7275

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

Tlf. 42 42 15 38
www.Risskov-Psykolog-
Praksis.dk

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

Heidi Egebjerg
Islandsvej 2, st.
6000 Kolding
Tlf.: 29 72 15 65

Har du problem med bl.a.:
Vrede/hidsighed * mindreværd * frygt?

Vil du ud af det, så kan jeg hjælpe dig.
Kontakt mig og lad os tale 
sammen om det.
Tlf. 22664222  
Johannes Muhlig 
Frikirkepræst, Dr. theol

INGE LAUGESEN
EEG Neurofeedbacktræner

22 64 84 58

il@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk
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Af Hans Erik Kongsø

Jesus sagde: ”Mig er givet al 
magt i himlen og på jorden…” 
Det er jo uforståeligt for os 
mennesker, hvordan Jesus 
kunne sige sådan, når vi ser 
på al den ondskab, der fi ndes 
i verden.  

Der skal dog ikke være tvivl 
om udsagnets sandhed. Jesus 
har al magt, også her i verden, 
men han praktiserer den ikke 
helt endnu, det vil først ske i 
den kommende verden; indtil da 
bruger Jesus dog sin magt su-
verænt, hvor han vil. Så Jesus 
griber ind overalt, men fjerner 
ikke alt det onde her. Men det 
kristne, ydmyge og tillidsfulde 
svar fra os på alt det, vi ikke 
forstår, er: Ske ikke min, men 
din vilje kære Herre, fordi det 
er alligevel det rigtigste. 

Jesus kan og vil bringe Guds 
rige og det åndelige Paradis i 
sin almagt med sin evige kær-
lighed til dig og mig og igennem 
os her og nu og til evig tid, og 
han har med sin død på korset 
sonet og tilgivet alle vore synder 
på trods af dem. 

Paulus skriver i Romerbre-
vet:” Alle har vi syndet og har 
mistet herligheden fra Gud”, ” 
For Gud har indesluttet alle i 
ulydighed for at vise alle barm-
hjertighed”, og ”Gud viser sin 
kærlighed til os, ved at Kristus 
døde for os, mens vi endnu var 
syndere”. 

For Guds nåde er Guds tilgi-
vende kærlighed og porten til 
Guds åndelige Paradis, og den 
skænkes os stadigvæk, mens 
vi endnu er fortabte syndere 
ved Jesus Kristus, som er nå-
den selv.

Vi er ikke alene
Jesus sagde til sine disciple, 

før han skiltes fra dem: ”Jeg 
efterlader jer ikke faderløse. 
Jeg vil i mit sted sende jer Hel-
ligånden”. 

Det betyder, at Helligånden 
er Jesu allestedsnærværende 
skikkelse på denne jord. Når 
Jesus selv vil, - og sommetider 
som svar på vore bønner - viser 
han sig imidlertid også, så vi 
mennesker kan se ham i magt 
og herlighed, og det har jeg 
også selv oplevet! Så for mig er 
Jesus en nulevende virkelighed 
og både en del af min tro og 
min viden.

Jesus vil være vort stadige 
udgangspunkt og med sine bud 

føre os alle til et åndeligt liv og 
fællesskab ved sin Ånd. Vi skal 
ikke blot leve i fysiske og mate-
riel overfl adiskhed og tomhed, 
der kan tage overhånd og blive 
vor eneste trøst og tilfl ugt sam-
men med egoisme. Vi må ikke 
bæres af en afgud, der lukker 
Gud ude, men af Helligånden 
i nåden og glæden fra dåb og 
nadver. 

Men Jesus Kristus lever sta-
dig, og hvis vi beder og angrer, 
kan Jesus, som betalte al vor 
synd, i sin store nåde tilgive 
os og ved sin Ånd og sit ord 
genskabe liv og glæde og fryd.  
I os og imellem os.   

 
Men hvor fi nder
vi så Jesus?

Jesus sagde selv: ”Den, der 
spiser mit legeme og drikker mit 
blod, har evigt liv, og hvis I ikke 
gør dette, har I ikke liv i Jer. ”

Det er afgørende, at vi alle 
stadig husker, hvem nadveren 
kommer fra, og beder om hjælp 
dertil, så at nadveren ligesom 
dåben indgår i vor åndelige 
identitet. Jesus kommer så selv 
til os og bærer os sammen med 
de andre nadverdeltagere ind 
i de Helliges fællesskab med 
evigt liv, som er det modsatte 
af synd, og som giver os andel 
i Guds evighed med sit ånde-
lige Paradis med kærlighed og 
glæde. Der bliver Jesus kraften 
bag et helligt liv i  tjeneste, tale 
og gerning. 

Hvis vi derimod ikke ænser 
nadverens giver og glemmer, at 
vi med den modtager Jesu eget 
højhellige legeme, og hvis vi 
unddrager os tjenesten for Je-
sus, så vi ikke udfører den, ram-
mes vi af Guds dom, og mange 
bliver syge….. Men dommen 
er kun foreløbig; den vil hjælpe 
os gennem selvransagelse og 
anger ind på Guds nådes vej 
ved Helligåndens kræfter til at 
glemme os selv og følge Jesus 
til hjælp, omsorg og glæde for 
alle dem, der lider eller har det 
svært. (1. Kor. 11).

”Uden mig kan I slet intet 
gøre”, sagde Jesus, og Paulus 
sagde: ”Trofast er han, som kal-
der jer, han vil også gøre det.” 
Og i Fil.2.13: ”For det er Gud, 
der virker i jer, både at ville og at 
virke for hans gode vilje.”

Det sker, når vi beder til Gud 
om vor dåbs nåde og kærlighed 
og af hjertet bekender os som 
usle, arme syndere. Det sker 
ved, at Helligånden i og med 
nåden også former og nyskaber 
os ude i hverdagen, i Jesu bil-
lede. Derfor er det faktisk Jesus 
selv, der i sin kærlighed gør det 
igennem os. 

Lad ikke din manglende 
tro stå i vejen for Gud

Når vi beder til vor himmel-
ske Fader i Jesu navn, betyder 
det, at Jesus selv står mellem 
os og vor Fader i himlen, og 

Helligånden går i forbøn for os 
(Rom. 8). Når vi beder Fadervor, 
så vil det være en hjælp, hvis vi 
også ind imellem i dagens løb 
husker, hvad vi bad om.  Vi kan 
i hvert fald undgå, at vor mang-
lende tro står i vejen for Guds 
kærlighed og hjælp ved at lade 
som om Gud allerede har hørt 
vore bønner og stadigvæk vil 
høre dem, og lade dette være 
udgangspunktet for vor glæde 
og for alt, hvad vi foretager os 
vedrørende vor næste. Hver 
gang, vi gør sådan, bygger vi jo 
faktisk noget af vort liv på Jesu 
ord og nåde. 

Jesus vil ved sandhedens og 
nådens Ånd trodse alle hindrin-
ger for hans velsignelser, også 
synd og løgn imod hele Guds 
skaberværk - løgne, som vi 
ikke selv kan fjerne. Det gælder 
ikke mindst den største af alle 
løgne: At vi selv kan overvinde 
det ondes magt, at Gud slet ikke 
elsker os alle, og ikke af al magt 
vil hjælpe os, med alt det gode, 
vi er skabt til at gøre, men ikke 
kan af egen magt, og at Gud 
vil straffe os på dommens dag, 
eksakt modsat Jesu egne ord, 
sandheden.  

Livet er ikke et her værende 
tag-selv bord, til vor egen for-
del, men er begyndelsen til 
Guds evige Paradis, centreret 
i Jesus Kristus og hans ord og 
kærlighed, og det er allerede til 
stede her og skabes af Guds 

almagts kræfter. 
Det er himlens kræfter, som 

virker gennem dig og mig for at 
hjælpe min næstes og min nød, 
og det gælder ikke alene vore 
nærmeste, for Jesus sagde 
også: ”Elsk jeres fjender og bed 
for dem, der forfølger jer, for at I 
må være Guds børn”. 

Men det er også vigtigt, at 
vi husker det dobbelte kærlig-
hedsbud om at elske Gud og 
også vor næste, som var det 
os selv. Med Jesu nåde og 
hjælp vil begge bud opfyldes 
ved Helligånden, kærligheden 
og selv-kærligheden, som er 
fællesskab mellem sjæle, og 
mellem Jesus og os. Så kan vi 
tænke på vor næste, samtidig 
med at vi tænker på os selv, og 
vi kan sammen hjælpe og glæ-
der hinanden med mange ting. 
Gør vi det, bliver vi jo Guds el-
skede, elskelige og glade børn.

Denne verden er ikke det 
endelige, synlige og varige 
Guds rige og Paradis; men det 
fi ndes her, ofte glimtvis, og kun 
på det åndelige plan, men dog 
i samme Ånd, Helligånden, fra 
Guds Paradis. 

For baggrunden for hele dette 
liv bør være vor uendeligt store 
gave, vor dåb, med syndernes 
forladelse og det evige liv.  Så 
vor dåb bør vi tænke på så ofte 
- også midt i hverdagen - at 
hele vort sind og liv nyskabes 
af Guds Ånd, så vi følger Jesu 
ord og lever i hans rige nåde og 
åndelige Paradis. For Helligån-
den er, også i denne verden, 
alle dage intet mindre end vor 
egen håndpant på det endelige 
Paradis samt på fællesskabet 
med Jesus og hinanden, i et 
helligt, åndeligt liv. 

Hjælp til nyskabelse
Og Guds hjælp til nyskabelse  

er nødvendig og bliver lovet os, 
når vi beder om den. Jesus 
sagde: ”Hvis I bliver i mig, og 
mine ord bliver i jer, så bed 
om hvad I vil, og I skal få det. 
Derved herliggøres min Fader, 
at I bærer megen frugt og bliver 
mine disciple” og endvidere: 

”Hvis I holder mine bud, bliver 
I i min kærlighed.  Sådan har jeg 
talt til jer, for at min glæde kan 
være i jer og jeres glæde blive 
fuldkommen.”

Paulus sagde (Heb.11.1): 
”Tro er fast tillid til det, der håbes 
på,  overbevisning  om det, der 
ikke ses.” 

Luther sagde: ”Det, vi tror på, 
er syndernes forladelse, og er vi 
ikke sikre på den, så har vi den 
slet ikke. Men Jesus vil selv give 
os visheden derfor.” 

Paulus sagde (Rom 4.16-17): 
”Gud er Fader til os alle, Gud, 
som gør de døde levende og 
kalder på det, der ikke er til, så 
det bliver til.” (Tilføjet af forfat-
teren: ved Hans skabermagt).  

Luther sagde også: ”Menne-
sket er totalt en synder.” 

Dette er også  Jesu doms- og 
sandhedsgave, og den skal vi 
med tak og anger  modtage og 
dermed give Jesus ret i hans 
dom over os alle. Gør vi det, 
vil Jesus vor Frelser, Genløser, 
Herre og Forsoner samtidig 
totalt retfærdiggøre os og tilgive 
og frelse os i sin overvældende 
store nåde og kærlighed, og 
blive ét med os; ved at Helligån-
den skaber nyt liv i vore sind, så 
vi med stor glæde gør vor Herre 
Jesu kærlige vilje... 

Luther udtrykte det på Latin 
således: ”Simul justus et pec-
cator” (på Dansk: samtidig 
retfærdig og synder). 

Det sker imidlertid ikke bare 
i en enkelt hændelse. Under 
Guds kærlige omsorg for os 
sker det til stadighed som en 
konstant kilde til vor glæde og 
fryd, i det rigtige, åndelige og 
evige liv i Paradis med hver-
andre, som Jesus selv planter 
og dyrker i vore hjerter og viljer 
hele tiden, også her og nu.  

Med hjælp fra vor kærlige og 
nådige, treenige Gud og Ska-
ber: Fader, Søn og Helligånd, 
får vi da lov og pligt til at gå ud 
fra og stole på vor dåbs nådes 
ord, med tilsagnet om vore 
synders forladelse, vor persons 
opstandelse og det evige liv. 

Det betyder, at efter dette liv 
venter der os alle den åbne port 
til Guds endelige Paradis, hvor 
Gud er alt i alle, i det evige liv 
i fuldkommenhed, og i fælles-
skab og tak i jubel og i lovsang 
til vor grænseløst kærlige, evige 
skaber, opretholder, genløser 
og Gud. 

(Se også DDS nr. 42.)                                                                                                                      

Alt står i Guds faderhånd; 
hvad Han vil, det gør Hans Ånd

Cand. polyt., præst

Det er himlens kræfter, som virker gennem dig og mig for at hjælpe min næstes og min nød, og det gælder 
ikke alene vore nærmeste, for Jesus sagde også: ”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I 
må være Guds børn”. 
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Udlejning & Salg

Kontakt: annoncer@udfordringen.dk

Salling Kunstcenter 
- Udstilling af kristen kunst - Café & Galleri 
- Forbøn og billeder der helbreder

Sønderallé 3, Ramsing, 7860 Spøttrup, Tlf.: 9756 6285

Stillinger

Mangler du nye medarbejdere?

Indryk en stillingsannonce i 

Udfordringen  -  Ring 7356 1506

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement?

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

kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 
- Tast 1 for 

abonnement

Diverse

Film med tankevækkende /
kristent indhold

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

Bogsalg

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

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

NY
BOG

Hørte du Randy Clark på AWAKE? Læs hans 
aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Campingvogn sælges
Særdeles velholdt campingvogn med meget ekstraudstyr 
sælges: Tabbert comtesse Salong 590. Årgang 1986. 
Udstyrslisten fremsendes på mail efter anmodning.
Arne Vestergård-Jensen. Tlf: 31 34 79 62. 
E-mail: arneveje@gmail.comCampingvogn til salg

HOBBY DE LUXE KMFE 650 - Årgang 2005
til 2 voksne + 4 små børn - nyt fortelt ( pris ca. 16.000 kr.)
Pris 80.000 kr.
Henvendelse: 4157 7270 el. sonnesbox@gmail.com

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

Højesteret har netop afgjort, at overhovedet for Danmarks 
mest kriminelle familie, sigøjnerbossen Levakovic, ikke skal 
udvises. Fordi han har forældremyndigheden over to børn 
her i landet, mener retten, at det vil være imod Menneskeret-
tighedskonventionen.

Ligeledes har Roskilde Byret netop frifundet tre mænd for grup-
pevoldtægt. Dommeren mener, at det er kvindens ansvar at sige 
fra. At denne kvinde var fuld og så påvirket af insulinmangel, at hun 
nærmest var bevidstløs, hjalp hende ikke i retten.

Blot to eksempler ud af mange, som viser, at milde straffe eller 
slet ingen efterhånden er mere reglen end undtagelsen. Danmark 
er ved at blive et paradis for forbrydere og voldsmænd.  Hvordan 
er vi endt der, hvor domstolene hjælper de onde og lader deres 
ofre i stikken? Hvor der ofte er mere fokus på medlidenhed med 
forbryderen end med ofret? 

Det skyldes, at vi som kultur har mistet det moralske kompas. 
Sand retfærdighed – og barmhjertighed - kræver altid en højere mo-
ralsk orden. En klar skelnen mellem rigtigt og forkert, godt og ondt. 

Falsk retfærdighed og falsk barmhjertighed er kendetegnet ved 
ikke at kunne kende forskel på godt og ondt. Derfor opstår der med-
følelse overfor forbryderen og ikke den, som er offer for forbrydelse. 

Når vi har mistet det moralske kompas, er det på grund af den 
værdirelativisme, som har erstattet det kristne værdigrundlag, som 
vores lovgivning oprindeligt var bygget på. 

Politikere mangler - til trods for den gode vilje og resocalise-
ringsprogrammer - et kristent matrix for at kunne forstå, hvad der 
er godt, og hvad der er ondt. 

At give mildere straffe ligner nok på overfl aden et mere humant 
samfund, men i realiteten er det udtryk for moralsk opløsning og 
falsk barmhjertighed, et samfund, der er afkristnet. 

Kristendom er ikke ensbetydende med strengere straffe, men 
kristendom er og skal være et værn mod ondskab. De verdslige 
myndigheder er – ifølge Paulus – indsat af Gud til at udøve en 
vis form for retfærdighed i en falden verden, men absolut ikke 
til at lade ondskaben få frie hænder som resultat af falsk barm-
hjertighed.

Milde straffe er 
tegn på afkristnet 
Danmark

Anssøgninngsffrist:: 
5. juuni

TTiltræddelse:

1.. auggusst

Læs stillingsopslaget på  
skolens hjemmeside: 
saedding.dk/opslag

SPRING UD I LIVET SOM
EFTERSKOLELÆRER

Astrupvej 3
   6900 Skjern
97 36 22 00
   saedding.dk

Sommerhus udlejes
Hyggelig velholdt sommerhus i Vendsyssel udlejes billigt.
Gerå nær Aså. Rolige omgivelser, børnevenligt, nær havet, 
6 personers. Tlf. 23437231/98466331
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 19:
Jeanette Hoppe
Dalsvinget 9
6400 Sønderborg

Kodeord: Maveblødning

Du kan også vinde, hvis du fi n-
der kodeordet i denne uge, ved at 
sammensætte de bogstaver, der i 
står i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
26. maj 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.

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 

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

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

Ferie

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

Diverse

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk eller tlf. 2617 5524

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

Velkommen til Aglow København

Taler:  Hanne Søgaard - rådgiver for Aglow, Kbh.
Emne:  Vær en troshelt i hverdagen 
Mødet er både for kvinder og mænd
Hanne har en gave til at opmuntre både 
gennem sin tale og også gennem små pro-
fetiske ord fra Gud. Kom og bliv opmun-
tret af Guds personlige kærlighed til dig.

Kom og vær med  l ”Mindes du Sangen” 
En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne. Fri entré.

Søndag d. 29/05 kl. 19:00: Kristent Centrum, Perikumvej 2, Aalborg
Søndag d. 26/06 kl. 19.00: Sarons Sle  e Bibelcamping, 
 Svenstrupvej 34, 9640 Farsø

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

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder - Hør spændende foredrag om tro og liv:

25. maj kl. 10.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

1. juni kl. 11.30 til ca. 13.00: Sam Michaelsen

8. juni kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:

26. juni kl. 14.00: Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Sam Michaelsen Hans BerntsenKnud Ipsen

Find rejserne på 
vores hjemmeside

Tag med på eventyr

Med nogle af Europas smukkeste drypstenshuler. 
Arabiske paladser i Alhambra fra middelalderen. 
Tag på opdagelse i hyggelige byer.

ASERBAJDSJAN

ANDALUSIEN

Besøg paladser, nationalparker og muddervulkaner. 
Besøg hos lokale kristne. Rejsen var udsolgt i 2015!

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

Ferie ved den jyske vestkyst
4 dage på 3-stjernet hotel i Vemb

Hotel Nørre Vosborg ★★★

I landskabet bag Nissum Fjord, der 
skærmer fastlandet fra Vesterhavets 
buldrende kræfter, hersker en dvæ-
lende ro, som danner ramme om et 
lille område på det danske landkort, 
der virker så uberørt og rent. Grunden 
hertil findes dog også i den lille perle 
Nørre Vosborg – en ægte dansk her-
regårdsidyl med alt, der hører sig til. 
Her lever 700 års historie, gamle sagn 
og alle spøgelseshistorier i de hvid-
kalkede vægge i flotte naturrammer. 
En stemning, der kan og skal mærkes.

Ankomst
Valgfri i perioden 20.6.-11.8.2016.

Pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris uden rejsekode kr. 1.399,-

Børnerabat  
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Brug rejsekoden på 
www.happydays.nu og se flere opholdsmuligheder.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

Cert. Stresscoach, diakon og sjælesørgerCert. Stresscoach, diakon og sjælesørger
Mobil: 53 83 43 96Mobil: 53 83 43 96

info@hovmand-lyster.dkinfo@hovmand-lyster.dk
www.hovmand-lyster.dkwww.hovmand-lyster.dk

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb

Kommende møder med redaktøren
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. Aftal et 
møde på tlf. 5131 6599 eller henri@udfordringen.dk og 
være med til at gøre Udfordringen kendt.

Rundvisninger i Brødremenighedens fristad i Christiansfeld
23.5. 18.30 Tørning Y’s Men udfl ugt til Christiansfeld.
2.6. 19.00 Bethel Kolding udfl ugt til Christiansfeld.
9.6. 14.30 Soroptimisterne fra Sønderborg, rundvises 
9.6. 15.30 Seniorklubben fra Multihuset, Haderslev, rundvisning.
12.6. 13.00 Varde Indre Mission rundvisning i Christiansfeld.
15.6. Postfunktionærer på rundvisning i Christiansfeld.
Andet:
6.6. 19.00: Bøn for Danmark på 
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.
19.7. Seminar på SommerOase
25.7. Skovgårde bibelcamping
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 22/5
14:00 Gudstjeneste. Sognepræst 
Jens Kvist vil sammen med orga-
nist Mogens Fangel Damm og Sct. 
Jørgens kirkes pigekor fejre Trini-
tatis søndag. Evangelieteksten er 
hentet fra Matthæusevangeliet, om 
Jesus der opfordrer sine disciple 
til at gøre alle folkeslag til sine 
disciple. Sct. Jørgens Kirkes Pige-
kor dirigeres af organist Mogens 
Fangel Damm og består af 18 piger 
i alderen 12-19 år, der kommer fra 
Aabenraa og omegn. Koret har tid-
ligere medvirket i DR udsendelser 
og har fl ere cd-udgivelser bag sig.
 
Tirsdag 24/5
13:45: Jubilæumsgudstjeneste fra 
Maribo med deltagelse af Hendes 
Majestæt Dronningen. Maribo 
domkirke blev grundlagt i 1416 som 
Birgittinerkloster, på foranledning 
af dronning Margrete I. I anledning 
af 600 året holdes en festgudstje-
neste med biskop Steen Skovs-
gaard og deltagelse af en række 
repræsentanter fra det officielle 
Danmark, fra Den Danske Folke-
kirke, og fra andre trossamfund. 
Ved gudstjenesten uropføres en 
ny musikalsk og tekstlig fortolkning 
af Marias Lovsang. Ursula Ankjær 
Olsen har tildigtet den originale 
Marias Lovsang, Pernille Sejlund 
har komponeret musikken. 

Onsdag 25/5 
22:15 Hospitalsskibet - Store-
bæltsfærgens nye mission (1:4)
Den tidligere storebæltsfærge 
Dronning Ingrid er blevet ombygget 
og forvandlet til et hospitalsskib. 
Hun sejler nu langs Afrikas kyst og 
giver gratis lægehjælp til den fat-
tige lokalbefolkning. I Madagaskar 
tager den danske sygeplejerske 
Elisabeth sig af Victorine, der skal 
have fjernet en stor tumor fra sin 
kæbe. Imens genser den danske 
styrmand Milan den tidligere færge, 
der er grunden til, at han selv blev 
sømand.

Lørdag 28/5
08:30 Gudstjeneste fra Aabenraa. 
Genudsendelse.

19:20 Før søndagen.
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst.  Journalist,
forfatter og debattør Lone Kühl-
mann snakker om menneskets 
trang til at rage til sig. Morten Bø-
rup Skolens Kor, ved dirigent Alice
Vestergaard, synger salmen ”Jeg 
ved et evigt Himmerig” fra Gel-
lerup Kirke i Århus.

Søndag 29/5
14:00 Jubilæumsgudstjeneste 
fra Maribo med deltagelse af 
Hendes Majestæt Dronningen. 
Genudsendelse fra tirsdag.

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.

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

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.

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

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

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

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: Lørdag kl. 18.30, 
Søndag kl. 10.30, Mandag kl. 
18.30, Tirsdag kl. 10.30. Sendes 
også på www.lifestyletv.dk

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

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

Radio 

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

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/

Andre kanaler
På Thor 1o vest:
Vision Norge, Gospel Channel
Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8. 
På Astra 1 19,2o øst:  Bibel TV Fr. 
10832 Pol H SR 22000 Fec 5/6. 
Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

Søndag 22/5
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09:54 Radiogudstjeneste fra Sct. 
Pauls Kirke, København. Trinitatis 
Søndag. Prædikant: Kathrine 
Lilliør.

Mandag 23/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 24/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 25/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Fremsyn. Biskop Steen Skovs-
gaard besøgers skurvognen i 
anledning af Maribo domkirkes 
600 års jubilæum. I samtalen med 
Anders Laugesen fortæller Steen 
Skovsgaard bl.a. om, at han ikke vil 
afvise, at  tidens tegn kan betyde, 
at dommedag ikke er langt væk, 
selv om ingen naturligvis kender 
tidspunktet for Jesu genkomst. 
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 26/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 27/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 28/5
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 29/5
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse
Fra Marstal Kirke, Ærø, Fyns Stift. 
1.s.e. Trinitatis. Prædikant: Reg-
nar Møller Nielsen.
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

I fi re udsendelser følger DR K 
hospitalsskibet Africa Mercy, 
som siden 2009 har sejlet rundt 
til verdens fattigste og tilbudt 
gratis operationer. 

For første gang har en dansk 
fotograf og journalist i bogsta-
veligste forstand fået lov til at 
komme helt ind under huden på 

nogle af de patienter, der får gra-
tis operationer på hospitalsskibet. 

Vi kommer også tæt på de 
danske frivillige, der arbejder 
om bord. 

Det er den tidligere danske 
færge Dronning Ingrid, som i 17 
år sejlede mellem Nyborg og Kor-
sør, der nu tjener som hospitals-
skib. Skibet har 80 sengepladser, 

seks operationsstuer og en frivillig 
besætning på omkring 400 men-
nesker og har kapacitet til at gen-
nemføre 7000 operationer årligt. 
Africa Mercy ejes og drives af den 
kristne nødhjælpsorganisation 
Mercy Ships og regnes for at 
være verdens største hospitals-
skib. Første udsendelse sendes 
onsdag kl. 22:15. 

Dansk journalist følger 
hospitalsskib fra Mercy Ships
Journalist og fotograf Jeppe Kirk fra SandTV har været om bord på hospitals-
skibet Africa Mercy. Det er der kommet fi re dokumentarprogrammer ud af.

Den danske sygeplejerske Elisabeth tager sig af Victorine, der er 25 år og har rejst i 2 dage for at 
komme til Mercy Ships hospitalsskib. Hun har en tumor, som er groet ind i underkæben. En opera-
tion skal fjerne kæben og erstatte den med en af titanium. Foto: SandTV, DRTV

Mercy Ships’ frivillige giver håb og helbredelse til verdens fattigste i 
Afrika i form af  gratis operationer af bl.a. læbeganespalte, klumpfødder, 
fødselsskader, svulster, hjulben og synshandicap.

Støt indsatsen på hospitalsskibet
Donér på mercyships.dk

SMS SKIB til 1245*
Så giver du 100 kr. til MERCY CLUB
Du modtager ca.10 nyhedsbreve årligt og kan følge arbejdet om bord.

*Koster 100 kr. + alm. sms-takst. 
Udbyder: Mercy Ships Danmark, Jernbækvej 6, 3200 Helsinge, Tlf. 74551699

HOSPITALSSKIBET
Storebæltsfærgens nye mission

Se dokumentarserien om Mercy Ships’ arbejde
ONSDAG kl. 22.15  [Genudsendes onsdag kl. 19.25]

Udsendelsesperiode 25. maj til 22. juni
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Vi hilste bare på hinanden med et helligt kys - på ære!!                      

’You Are Why’ er Webb Musics første hele album. De 
sidste to år har de udgivet en EP og en single. Jeg 
kendte ikke noget til Webb Music på forhånd, så det 
er altid spændende at høre noget nyt.

Mens teksterne er forholdsvis enkle tekster, som vi ken-
der fra diverse lovsange, hvor man ophøjer og synger om 
Gud, så er selve musikken lidt mere udenfor lovsangsgen-
ren – på de første to numre. Der er konstant elektroniske 
elementer i musikken. En blanding af elektronisk music og 
upbeat rock kan man sige. Det lyder måske lidt underligt, 
men det fungerer faktisk meget godt. 

Men efter de to første numre skifter stilen til ”følerne”: 
Bløde numre i lavt tempo. Jeg synes, at de stille numre 
bliver lige følsomme nok til min smag. Det hele bliver lidt for 
sødt og kedeligt. Så er der mere pondus bag de elektroni-
ske numre. Det er også de numre der adskiller dette album 
fra de hundredevis af lovsangsplader, der bliver produceret 
hvert år. Det er her Webb Music for alvor kommer til sin ret. 
Jeg ville ønske, at man havde satset lidt mere på denne 
del af musikken. Men det gør man ikke.

Jeg vil dog fremhæve ’My Reward’, som er en live ind-
spilning, hvor teksten og vokalistens stemme kommer til 
sin ret. Her mærker man desperationen efter Gud. Det er 
herligt. Alt i alt er det en lovsangsplade, som nok især vil 
appellere til det mere modne publikum. På trods af, at jeg 
er i 30’erne så føler jeg at musikken sagtens ville kunne 
blive både accepteret og elsket af mine forældre, som er i 
60’erne. Det er smukke tekster, men det bliver simpelthen 
lidt for kedeligt til min smag i længden. Men leder man efter 
noget forholdsvist stille musik, som har fokus på Jesus, så 
er dette album et udmærket bud. 

Henrik Engedal

Stille lovsang

Af Julia Sakskjær

”En mand går rundt i byens 
stille gader. En nattevagt med 
våben og med lys.” Sådan 
indledes første sang på Arvid 
Asmussens tredje lovsangs-
album, VERS FOR VÆGTERE, 
som udkommer den 11. juni.

Måske ikke en helt oplagt 
intro på en ny dansk lovsangs-
udgivelse, men Arvid Asmussen 
forklarer: 

- I gamle dage var der vægtere 
i de fl este større danske købstæ-
der. Vægteren var en slags nat-
tevagt, der gik i byens gader og 
sørgede for ro og orden. Han var 
bevæbnet for at kunne forsvare 
byen mod røvere. Hver time sang 
han salmevers og små viser om 
byens borgere. Det var også ham, 
der tændte lys i lanternerne i 
gaderne og på byens torve. Når 
solen stod op, var hans vagt forbi.

- Jeg tror, Gud vil, at vi skal 
være vægtere for vores byer. Med 

vores salmer og lovsange til Gud 
kan vi bede om velsignelse for 
vores by. Med Guds kærlighed og 
kraft kan vi sprede lys i mørket. 
Og vi kan håbe på det største lys 
af alle, Jesus, der kommer igen 
og én gang for alle slår mørket 
på fl ugt”, siger Arvid Asmussen.

Rens ud, fl yt ind
Lovsangene er optaget live i 

Aarhus Valgmenighed sammen 
med en fl ok lovsangere fra me-
nigheden. Under optagelserne 
skete der noget uventet mellem 
én af sangene.

Arvid Asmussen fortæller:
- Vi havde lige sunget om, 

hvordan Helligånden tager bolig 
i os, med ordene: ”Rens ud, fl yt 
ind”. Lige inden vi skulle lave en 
ny optagelse af den samme sang, 

fortalte én af sangerne om hen-
des veninde, som netop havde 
fået konstateret kræft. Pludselig 
gav ”Rens ud, fl yt ind” en helt 
anden mening, nemlig som en 
forbøn for den syge veninde.

Denne oplevelse var et godt ek-
sempel på, hvad Arvid Asmussen 
håber, de nye sange må gøre ved 
os: At Gud bevæger os, så vores 
hjerter fl yder over med kærlighed 
til hinanden og til mennesker i 
vores byer.

En vægter på turné
Vers for vægtere har release 

ved en stor lovsangsfest i Citykir-
ken i Aarhus d. 11. juni. Herefter 
tager Arvid Asmussen og bandet 
på turne rundt til 18 forskellige 
kirker, sommerstævner og efter-
skoler i hele landet. 

- Jeg håber, at billedet af væg-
teren må blive taget imod som et 
kald til både tilbedelse og mis-
sion, siger Arvid Asmussen

Vers for vægtere
Til sommer udgiver Arvid Asmussen sit tredje album, hvor lovsangen fl yttes ud af
dagligstuerne til vores medmennesker i et folkeligt sprog, som er til at forstå.

Albummet blev indspillet live tidligere på måneden. Foto: Jesper Rais

Arvid Asmussen er lovsangsleder i Aarhus Valgmenighed. VERS FOR VÆGTERE er hans tredje lovsangsalbum. Foto: Jesper Rais

Paul Colman-koncert i juli
21. juli giver den australsk-amerikanske sanger Paul Colman 
koncert i Danmark.

Paul Colman er en grammy-nomineret singer/songwriter/entertainer 
og har rejst verden rundt med sin musik - både som soloartist og med 
sit band Paul Colman Trio.

Han har fl ere gange tidligere gæstet Danmark og bl.a. været ho-
vednavnet på Å-festival fl ere gange.

Ud over solokarrieren var han også leadguitarist i Newsboys i en år-
række, og han underviser i musik og skriver sange for andre kunstnere.

Hans primære inspirationskilder tæller bands som U2, Larry Nor-
man - og Elvis Presley.

- Jeg vil gerne synge sangene og underholde, men jeg vil ikke tage 
æren, for den tilhører Gud, har Paul Colman tidligere sagt til Udfor-
dringen i forbindelse med sit tredje besøg med koncert i Danmark.

Koncerten er gratis og er en del af SommerOases gæstedag.
NC
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Måske har vi brug for en ny slags korsridder?

Jeg har lige været på ferie på Malta, og man kan ikke undgå 
at lægge mærke til, hvor stor en plads korsridderne har i øens 
historie. Der kan købes souvenirs med rødhvide kors og riddere 
i rustning over det hele. Og selvom der snart er er gået 1000 
år siden korsriddernes tid, og man ofte fokuserer på nogle af 
de dårlige ting, de gjorde, så kunne jeg godt tænke mig en ny 
generation af korsriddere i Danmark.

På korsriddernes tid kæmpede de for deres ting. I dag er 
det en åndelig kamp, vi står i. Der er brug for, at vores tanker 
og verdensbilleder bliver forandret og nogle gange fuldstændig 
ændret. Som jeg oplever det, så har mange opbygget nogle 
tankebygninger, som forhindrer dem i at opleve Gud. Det kan 
være forkert teologi, dårligt selvværd, manglende mod til at tage 
chancer eller ren og skær menneskefrygt. 

Men ”den nye korsridder” skal ligne Jesus. 

Den nye korsridder tager sandheden på som bælte. Han pak-
ker ikke sandheden ind i politisk korrekthed eller menneskefrygt. 
Men han siger kun sandheden på en måde, som han selv gerne 
ville have den at vide. Han går ikke på kompromis med sine 
værdier og holdninger, selvom han bliver presset af anderledes 
tænkende. Hans tro på, at Gud vil gribe ind i enhver situation, 
som går imod Hans Rige, er stor. Derfor beder han med stor tro 
og handler på dét, Helligånden vejleder ham til. Han glemmer 
aldrig sin frelse og den nåde, han ufortjent blev vist. Derfor be-
handler han andre med stor venlighed. Han bruger Bibelen som 
et sværd, der skærer igennem selv de tykkeste ”mure”, som han 
møder på sin vej. Han handler med stor autoritet.

Den nye korsridder er først og fremmest modig. Han er 
eventyrlysten, og han er målrettet. Men det er ikke sig selv, han 
kæmper for. Han kæmper for Guds rige – på jorden som det er 
i Himlen. Koster det ham livet, så er det en sejr. For der fi ndes 
ikke noget mere værdifuldt for ham i livet end dette.

Den nye 
korsridder

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk

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.

’
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Seriøst god Å-festival Seriøst god Å-festival 

Af Mathias Lanting

- Jeg er så positivt overrasket. 
Keywords er fællesksab i 
form af musik. Det er også 
spændende at høre om Gud.

Kristian Wichman (19) er med 
på Å-festival for første gang. Han 
læser på musiklinjen på Hader-
slev Katedralskole og fortæller, 
at han ikke har en speciel kristen 
baggrund.

Darwin fi k baghjul
Hvad har været det fedeste på 
Å-festival indtil videre?

Det er svært at sige. Noget af 
det bedste var koncerten med 
’Light up Lion’. ’Disciple’ var 
også godt.

Hvad er den største forskel på Å-
festival og andre festivaler?

- Der er ingen alkohol, og man 
er sammen med Gud. Det er po-
sitivt, at der ikke er alkohol!

Det var også positivt med mø-
derne. Og seminaret om Darwin, 
hvor de sagde, at tilfældighed 
altid skaber problemer, siger 
Kristian Wichman, som kom til 
Å-festival sammen med en kristen 
kammerat.

Seriøst! program
Å-festivalen er en chance for 

at møde sine efterskolevenner. 
Der var spændende møder og 
seminarer mellem koncerterne. 

Temaet Seriøst! gik igen i 
seminarer om at tro på Gud eller 
Darwin, om sex, lovsang, om at 
mærke Gud og om at være frelst. 

Marius Bødtker er 18 og går på 
HTX i Herning. Han har været på 
Å-festival fl ere gange.

- Jeg har fået mega-gode op-
levelser. Det er overraskende, at 
de kan blive ved med at levere, 
siger han.

- Det fedeste indtil nu var ’I am 
They’. De kommenterede min 
hovedbeklædning. Så var der 
også Elo, der var også en vildt 
fed stemning.

Jeg var med sidste år, og det 
var mega fedt. Jeg har taget fi re 
venner med, og vi har haft det 
mega fedt.

Hvad skal der til, for at du tar på 
Åfestival de næste 5 år?

- Der skal ikke mere til. Der 
skal bare være nogen sammen 
med mig. Å-festival er et af de 

- Det er godt at være sammen med 
Gud, siger Kristian Wichman, som 
var på Å-festival for første gang.

’Sammen med Gud - og uden alkohol’

- Bandet ’I am They’ kommen-
terede min hovedbeklædning, 
fortæller Marius Bødtker.

Mette Sund-Jensen og Martha Sandberg Jensen glæder sig allerede til 
næste års Å-festival.

største events, og stemningen 
er ski’høj. 

Jeg tog også med, fordi Blan-
ca kom. Hendes musik har jeg 
hørt meget af, siger Marius, som 
voksede op i folkekirken men nu 
kommer i en frikirke.

Fede koncerter - 
og vildt fed lovsang

Martha Jensen fra Maugstrup 
og Mette Sund-Jensen fra Frede-
rica er begge 18 år, går i 2g og 
kommer i Indre Missions Unge.

- Å-festival er helt vildt fedt, der 
er helt vildt god lovsang, siger de.

- Jeg tror det fedeste er sam-
menblandingen af det hele. Man 
kan selv vælge, om man kun 
vil til møde og koncerter , siger 
Martha.

- Det at der er så mange 
kristne, det virker meget større. 
Man er ikke kun den lille gruppe 
i IMU, siger Mette.

- Jeg kendte ikke nogen af 
bandsene. Det var mere det med 
fællesskabet med vennerne, 
siger Martha.

- Når man først har været 
her én gang, har man lyst til at 
komme igen. De første, der fi k 
mig til at tage af sted, var efter-
skolevennerne, fortæller Mette.

Camping gir stemning
Hvad er specielt ved Å-festival if 
forhold til andre kristne arrange-
menter?

- Det giver en god positiv stem-
ning med camping. Det er meget 
mere frit, når man selv laver mad 
osv, mener Martha.

- Det at der er så mange, og 
der er så mange muligheder, 
siger Mette.

- Hvem er målgruppen - og er der 
noget for alle?

Pigerne vil gerne fortsætte 
med at tage til Åfestival.

- Det er fedt, at de har lavet 
noget for dem på 20+, så man 
også kan være med i fremtiden.

Der har også været meget 
gode møder og generelt meget 
gode talere. Det var fedt, at de 
er anderledes med rekvisitter og 
papkasser.

Det var også meget relevante 
emner. Der er spørgsmål, som 
man rent faktisk går med, vurde-
rer Mette og Martha.

Glæder sig til næste år
- Det var nice at være sammen 

med så mange unge. Nu kan man 
gå et helt år og glæde sig igen, 
slutter Martha.

Bandet ’Disciple’ spillede fredag aften på Å-festival 2016 med temaet Seriøst?!

’Stemningen går lige i hjertet’
- Folk er ægte og ordentlige, 
og den gode stemning går 
lige i hjertet.

TV-værten Bubber besøgte 
Å-festival, fordi han skulle skrive 

en artikel til Ude og Hjemme. Han 
siger på YouTube, at han måtte 
revidere sine fordomme om den 
kristne festival.

- Der er fordybelse og snak 
og glæde og socialt fællesskab. 

Folk er oprigtige og de har pli og 
dannelse. Det gør, at det er et rart 
sted at være. Der er smil og godt 
humør, lød hans vurdering.

Bubber var fuld af lov-ord:
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BAGSMÆKKEN

Af Karin Juul Jensen
Ejer af Haveshoppen.com og 

Break Point Consult

Skæve vinkler af Torben Osted
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Få dine venner til at holde Udfordringen 

Lotto-milliardærer
giver tiende til kirken
En familie fra New Jersey vandt 
ikke mindre end 429.6 millioner 
dollars i Powerball Jackpot sid-
ste uge. Men kirken skal have 
sin tiende, mener vinderne.

Valerie Arthur fortæller, at 
lottosedlen blev købt af hendes 
70-årige mor, Pearlie Smith. 
Hun havde investeret 6 dollars 
i to kuponer, som blev udtrukket 
sidste uge. 

Nu har de seks dollars givet 
et afkast på næsten 3 milliarder 
kroner, som skal fordeles mel-
lem Pearlie Smith og hendes syv 
voksne børn.

Familien, som bor i forskellige 
stater, har fået ansat advokater til 
at hjælpe dem med at investere 

rigtigt. De oplyser, at de i første 
omgang regner med at holde 
en ferie der, hvor familien plejer 
at mødes.

Med Guds hjælp
Chancen for at vinde den store 

Powerball gevinst er én til 292,2 
millioner.

- Men det skete med Guds 
hjælp, fastslår familien. 

Man kan deltage i Powerball 
i 44 amerikanske stater foruden 
Washington D.C., Puerto Rico og 
Jomfruøerne.

Bodil

Valerie Arthur, hendes seks søskende og deres gamle mor skal 
dele den store gevinst. Men først skal kirken have tiende. 
Foto: YouTube.

I år 2000 kom jeg hjem efter et års arbejde med forsoning 
hos Musalaha i Jerusalem. Når jeg fortæller det, er der no-
gen, som udbryder: - Var det ikke der, krigen brød ud?! Og 
jo, det var det. Antændt af én mands provokation. Et andet 
spørgsmål, som naturligt kunne følge er: - Nytter det noget?

Her kommer jeg ofte til at tænke på den historie som Rana, 
en kvinde, vi kom til at kende gennem studenterarbejdet, fortalte 
om sin familie. Hendes farfar boede i Jerusalem, da jøderne kom 
i 1947 og meddelte, de skulle evakueres i en periode. 

De behøvede ikke tage deres ejendele med, da de snart ville 
komme hjem igen. Farfaren var guldsmed. Han valgte at grave 
alle sine smykker ned i en kiste i haven. Familien fi k dog ikke 
lov til at vende hjem igen.

Nogen tid efter banker en israelsk soldat på døren. 
– Hr. Barhoum, er det Dem, der var guldsmed i Jerusalem og 

boede på den og den adresse?, spurgte soldaten. 
- Ja, svarede han undrende. 
– Så har jeg noget, der tilhører Dem. Frem tog han kisten med 

alle smykkerne i. 

Ranas egen far og mor er opvokset i den koptiske kirke. Tra-
ditionen tro skulle de bygge og bo ovenpå faderens forældres 
hus, men Ranas mor ville så gerne have sit eget sted. Hun bad 
Gud give dem det og lovede til gengæld at tjene ham. 

Huset fi k hun, men løftet glemte hun, indtil hun en dag blev 
mindet om det og begyndte at lave søndagsskole for børnene 
i området. 

Faderen havde et alkoholproblem og ville bygge en hjemme-
bar, men da han kom hjem og så børnene sidde på det kolde 
stengulv, valgte han i stedet at bygge bænke til dem. 

Senere blev også han omvendt og begyndte at hjælpe narko-
maner, alkoholikere og andre nødstedte i sin fritid. Moderen og 
Rana er aktive i forsoningsarbejdet. 

I dag har Ranas bedstefar, far og bror hver fået en pris for 
socialt arbejde af de israelske myndigheder, og hele familien 
gør en enorm forskel i deres område.

Jeg kan ikke lade være med 
at tænke på, at det hele startede 
med en mand, der valgte at gøre 
det rette.

Hvad nytter det?

Den store gevinst svarer til over 2.8 milliarder danske kroner.
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