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Houman er 28 år, musiker og 
tidligere arkitektstuderende. 
Han kom til Danmark i 2010 og 
var en af de første, der fl yttede 
ind på Kærshovedgård. 

Houman fortæller:
- Jeg voksede op i en større by 

i det sydlige lran. Vi var muslimer, 
men min familie var ikke religiøs. 
Da jeg var barn, fortalte min mor 
mig om Jesus. Hun sagde, at han 
var en helt særlig person og Guds 
Søn. Jeg forstod ikke rigtig, hvad 
hun sagde. Måske vidste hun det 
heller ikke selv. Men hendes ord 

blev liggende i mit hjerte. Mens 
jeg læste på universitetet, fi k min 
familie politiske problemer. Der 
skete mange ting. Som 22-årig 
blev jeg smidt ud af universitetet, 
og min bror og jeg måtte fl ygte 
ud af landet. 

Jeg kom til Danmark en måned 
før min bror. Han fi k asyl, men jeg 
fi k afslag. De næste fi re år boede 
jeg på et asylcenter i Hanstholm.

Her mødte jeg en iraner, der 
inviterede mig med i kirke. Jeg 
var nysgerrig og sagde ja - hvor-
for ikke?

Det var, som om jeg havde 

gået og ventet på at høre mere 
om den Jesus, min mor havde 
fortalt mig om. De næste syv 
måneder kom jeg i kirken hver 
søndag og fik undervisning af 
præsten, inden jeg blev døbt. Jeg 
fi k lov at spille guitar i kirken og 
følte mig som en del af en stor 
familie. Den kristne tro var noget, 
jeg voksede ind i.

Men det var også en meget 
stressende tid. 

Jeg havde fået afslag på asyl 
og nægtede at skrive under på 
frivillig hjemrejse. Det ville være 
madness. Jeg véd, hvad jeg er 

fl ygtet fra.
Først sendte de mig til Sand-

holm. Nu er jeg så her. Jeg ved 
ikke, hvad der vil ske i morgen. 
Hver dag beder jeg til Jesus. Jeg 
er helt sikker på, at han hører 
mig. Jeg beder for os alle sam-
men her. Nogle gange er det hele 
overvældende. Ensomheden. 
Håbløsheden. Men når jeg læser 
i Bibelen, får jeg nyt håb. At være 
kristen handler om at være et lys 
for andre - også når man selv er 
under pres. Min mor bor i dag 
i USA og er netop konverteret. 
Hun siger, at min tro har inspireret 

hende. En af de første dage her 
fi k vi besøg af en præst. Han invi-
terede os hen i kirken og sagde, 
at han ville hente os.

At komme i kirken giver mig ny 
styrke. I kirken føler jeg mig ikke 
som en fl ygtning. Efter en måned 
fi k jeg lov at blive konfi rmeret. Jeg 
havde meget brug for at bekræfte 
min kristne tro i kirken. Det var, 
som om Jesus sagde til mig, at 
det her ikke er enden. Jeg skal 
bare holde ud lidt længere. Så 
bliver det bedre. 

Når jeg ser mennesker, der 
lever et normalt liv med arbejde 

og kæreste, spørger jeg somme 
tider Gud: Hvorfor ikke mig? Men 
jeg er taknemmelig for det, jeg 
har. Jeg er rask. Jeg taler fl ere 
sprog. Jeg har min musik og min 
guitar. Musikken hjælper mig til 
at stresse af. Og Jesus er her. 
Det er jeg overbevist om. Vi er 
ikke alene. Hvorfor skulle jeg så 
være bange? 

Jeg er i Guds hænder. Han 
kender min fremtid.

BMF
Mere om de afviste 
kristne asylansøgere 
side 5.

Houman håber stadig på et mirakel
Blandt de knap 40 afviste asylsøgere, der foreløbig er overfl yttet til det tidligere åbne fængsel Kærshovedgård ved Ikast, er en større gruppe iranere, der 
er blevet døbt i Danmark. De drømmer om en fremtid i et land, hvor de kan praktisere deres nyfundne kristne tro uden frygt for repressalier.

- Det var som om jeg havde 
gået og ventet på at høre 

mere om den Jesus, min mor 
havde fortalt mig om.

www.scandinavia.as

”... en ærlig, 
hjertevarm og yderst 

inspirerende beretning 
af en af vor tids mest 

indfl ydelsesrige 
præster ...”

DAN S. JACOBI
PRÆST I AALBORG CITYKIRKE, 
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i juli: hvile
OBS! Juli kodeordet gælder fra mandag d. 4. juli kl. 9.00

Ugens profi ler: Anne-Mette og Sebastian Fredegod 

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ugens bedeemner
* Bed for sommerens stævner.
* Bed om fornyelse i kirkerne.

* Bed om åbenhed for evangeliet.
* Ban vej for en folkevækkelse 

blandt danskerne med din bøn.
* Bed for Europas genkristning.

* Tak Gud for dejlige
Danmark!
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Redaktøren taler på IM-camping
Udfordringens redaktør Henri Nissen er inviteret 
til at tale på Skovgårde bibelcamping på Nord-
djursland mandag den 25.-26. juli.

 Bibelcampingens tema er ”Guds barn, jeg er”. 
Og blandt de øvrige talere er Daniel Præstholm, 
Erik Holmgaard, Jens Iver Jensen, Steen Palmqvist, 
Peter Bjerge Mikkelsen, Brian Madsen, Jim Pfrog-
ner, Maria Serner-Pedersen og Hans Jørn Østerby. 

Nissen skal tale mandag aften. Desuden skal han holde et 
seminar om jagten på Noahs Ark tirsdag aften. Skovgårde er en 
af Indre Missions mellemstore bibelcampinger, og den ligger på 
Havbakkevej 2 i Skovgårde, lige ud til Kattegat.

Lisbeth

Ny koordinator blandt søfolk
Nanna Hansen er ansat som den første 
frivilligheds-koordinator i Sømandsmis-
sionen med tiltrædelse 1. august.

Opgaven bliver at styrke arbejdet med 
de mange frivillige, organisere det og fi nde 
nye frivillige medarbejdere. Med en bag-
grund som bestyrer på sømandshjemmet i 
Sisimiut i Grønland kender Nanna Hansen 
Sømandsmissionen godt. Hendes intension 
er blandt andet at få hjemvendte volontører 
fra de grønlandske sømandshjem til at ”be-
holde arbejdsvanterne på”.

- Den frivillige skal have en kontrakt på det, vedkommende laver, 
så den unge fx kan bruge arbejdet for Sømandsmissionen på sit 
CV. Jeg ved, at volontørerne brænder for arbejdet, og det må gerne 
fortsætte, når de kommer tillbage til Danmark, siger Nanna. 

Hun skal sammen med frivillighedsudvalget kortlægge, hvor 
Sømandsmissionen bruger frivillige, hvor der mangler hænder og 
hvilke nye initiativer, det ville være hensigtsmæssigt at tage.

 Hanne Baltzer

Ungt præstepar til 
Apostolsk Kirke i Vejle

Skole giver ekstra kristendoms-
timer til indvandrere
Munkevængets Skole i Kolding har besluttet at give eleverne på 
8. klassetrin en times kristendom om ugen til eleverne, som ellers 
ikke skal have kristendom på det klassetrin. 

Det skyldes, at 70 pct. af eleverne er to-sprogede. Normalt går 
eleverne til konfi rmationsforberedelse i 8. klasse. Men det gælder ikke 
de to-sprogede. Da de skal til eksamen i kristendom i 9. klasse, har 
skoleledelsen og skolebestyrelsen besluttet at give eleverne en time 
om ugen, så de er bedre rustet til eksamen.

Henri.

5000 downloads af parforholdsapp
Siden 14. februar har app’en YouTwo, været tilgængelig på app-
Store. Nu kan den downloades på Google. Indtil videre har 5000 
downloadet app’en.

YouTwo er en app til smartphonen, hvor der kan gives hjerter for 
forskellige ting, man gør for hinanden og sendes beskeder, som kun 
partneren får at se.

Nogle af de nye tiltag på app’en er indlæg fra fagpersoner om gode 
råd om parforhold. Opfi nderen af app’en, Martin Backs, har netop solgt 
20 procent af app’en, og foruden at holde foredrag, blogger han på 
YouTwos facebookside.
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KKR-tv sender live-tv fra pin-
sebevægelsens sommercamp 
i Mariager d. 9-15. juli og fra 
det lutherske SommerOase d. 
16-22. juli. (Se nærmere under 
kirkeligt tv side 25).

I påsken optog man lovsangs-
bandet Skywalk ved en koncert 
med 1500 i Kulturcentret. Kon-
certen kan nu ses på KKRtv’s 
hjemmeside og YouTube kanal. 

D. 11. juni delte man Arvid 
Asmussen nye album, ”Vers for 
Vægtere” i Citykirken i Aarhus. 
Det kan også genses eller høres 
på den kristne tv-kanal.

- Hos KKRtv glæder vi os over 
at kunne være til stede, når noget 
nyt rører sig, og vi glæder os nu 
over at kunne sende dugfrisk 
lovsangsmusik på kanalen, siger 
Henrik Jønsby fra KKR-tv.

Henri.

KKR-tv sender live fra kristne 
sommerstævner og ny lovsang 

Fra Skywalk-koncerten, der samlede 1500 i Kulturcentret.

Anne-Mette og Sebastian Fre-
degod er fra 1. september 2017 
præstepar i Apostolsk Kirke 
i Vejle.

Sebastian Fredegod er 26 år, 
vokset op i Ansager ved Varde og 
oprindeligt uddannet mekaniker.

Et biluheld på en haglglat vej 
i 2010 gav Sebastian Fredegod 
overvejelser om at arbejde med 
mennesker.

- Jeg er vokset op i en kristen 
familie, og grundlæggende var 
jeg en lidt lunken kristen. Uheldet 
var en nærdødsoplevelse, siger 
Sebastian Fredegod, der opleve-
de, at Gud greb ind i situationen.

Sebastian Fredegod begyndte 
på højskole, først i Mariager og 
sidenhen i Kolding, hvor han og 
Anne-Mette mødte hinanden. 

Anne-Mette og Sebastian er 
begge en del af Apostolsk Kirke 
Danmarks akkrediterede præ-

steaspirant læringsforløb og 
har derudover begge fulgt det 
toårige Fælleskirkelig Præstelæ-
ringsforløb Midtjylland. Det er et 
samarbejde mellem Åben Kirke i 
Herning, Citykirken og Saralyst-
kirken i Aarhus.

Anne-Mette Fredegod, 25, er 
tilknyttet Apostolsk Kirke som 
ungdomsleder. Hun kommer op-
rindeligt fra Vejle. I 2014 begyndte 
hun på teologistudiet i Aarhus.

Anne-Mette og Sebastian 
mødte hinanden på Apostolsk 
Højskole i Kolding. De blev gift og 
fi k i januar datteren Filippa.

Søndag d. 5. juni blev menig-
heden i Kirkecenteret Apostolsk 
Kirke Vejle ved et menighedsmø-
de præsenteret for det præstepar, 
der skal afl øse Søren Viftrup, der 
har været forstander ved kirken 
i 23 år.

- Vi er privilegerede over at 
være blevet spurgt til det. Vi op-

lever, at det 
er et kald, vi 
får lov til at 
gå ind i, siger 
Anne-Mette 
Fredegod.

Der er godt og vel et år til, at 
parret tiltræder som præst, og de 
ser det som et år i mesterlære.

- Vi har brug for året sammen 
med Søren, siger Anne-Mette 
Fredegod.

Parret fortæller, at det har væ-
ret et stort ønske at stå i tjenesten 
sammen. 

- Sebastian er en visionær 
leder, hvor jeg er mere proces-
orienteret. Vi får lov til at supplere 
hinanden, og når de to styrker 
arbejder sammen, så oplever vi, 
at Gud bruger det, siger Anne-
Mette Fredegod.

Anne-Mette har været ung-
domsleder siden 2012 – og siden 
2013 har hun og Sebastian ledt 

gruppen Presence, sammen.
Samtidig har de sammen med 

International Apostolsk Højskole i 
Kolding været initiativtagere til le-
dertræningsprogrammet for unge 
kaldet ”Follow in Fellowship”, som 
nu går ind i sin tredje sæson.

Overdragelsen af kirkens le-
delse vil blive trænet og forberedt 
fra september i år og et år frem. 
Søren Viftrup er fortsat kirkens 
seniorpræst, indtil han den 1. 
september 2017 træder tilbage 
og overlader det fulde præstean-
svar til Anne-Mette og Sebastian 
Fredegod.

nc

Norsk missionsleder død
Anfi nn Skaaheim (76) døde mandag 27. 
juni. Han har været generalsekretær i 
de kristne organisastioner Normisjon, 
Indremisjonsselskapet og Student- og 
skoleungdomslaget. 

Skaaheim tog teologisk embedseksamen 
ved Menighedsfakultetet i 1966 og eksamen 
ved Det praktisk-teologiske seminarium 
året efter. Fra 1975-87 var han general-
sekretær i Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag, og fra 1987 til 1999 
generalsekretær i Indremisjonsselskapet. I perioden 2002-03 var 
han generalsekretær i Normisjonen.

Han har i fl ere omgange været på møderejse til Danmark, og 
fl ere af hans bøger er oversat til dansk.

nc

Udgiver CD på sin 50 års fødselsdag
Det nye album hedder ’Hope’ og udkom-
mer på sangerinden Lena Løbners 50 års 
fødselsdag den 16. juli. 

Albummet ”Hope” er inspireret af det jø-
diske jubelår, og de otte numre blev skrevet 
i løbet af to dage i Israel, hvor sangerinden 
besøgte en børnelandsby og mødte holo-
caustoverlevende. Sangene handler om tro, 
håb og tillid til Gud midt under trængsler, 
fortæller Lena Løbner.

”Hope” udgives af Forlaget Håb for Alle. 
Cd’en kan bestilles hos Foreningen Håb for 
Alle på info@haabforalle.dk og på hjemmesiden samt via ICEJ’s (Den 
Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem) hjemmeside. Den kan 
også hentes på Itunes. Pengene for hver solgt CD går som gave til 
Israel, oplyser Lena Løbner.

Bodil

Missions-udstilling i Rundetårn
Udstillingen ’Troens Verden – Danske missionsfotografi er 
1870-1970’ kan ses i Rundetårn i perioden 9. juli til 21. august.

Udstillingen viser billeder fra Danmissions arkiv af danske mis-
sionærers fotografi er og personlige rejsebeskrivelser gennem 100 
år. Billederne kommer fra Indien, Kina, Grønland, Mellemøsten 
og Afrika. De formidler missionærernes arbejde og møde med 
andre kulturer, hvor de gennem fx undervisning og sygehjælp ofte 
fi k større indsigt i lokale livsanskuelser og traditioner end mange 
andre i samtiden. 

Bodil
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Da Sandra Stig var i 8-års alde-
ren kunne hendes mor mærke, 
at der skete et eller andet med 
hende. Men hun følte ikke, at 
hun kunne hjælpe sin datter. 

- Det, der var mest tydeligt 
dengang, var, at jeg kunne blive 
enormt aggresiv. Jeg trak mig og 
isolerede mig ret meget fra min 
familie, forklarer Sandra.

Hun lavede fx aldrig lektier. Og 
derfor lærte hun først ret sent at 
læse. Men familien fandt først ud 
af det i fjerde klasse.

- Jeg skiftede meget mellem, 
hvem jeg var. Det gør alle nok, 
men jeg gjorde det mere.

Da jeg begyndte at tro, var det 
ikke kun begyndelsen til at tro på 
det gode, men også på det onde. 
Og at der havde været noget 
ondt, som havde haft fat i mig 
på en eller anden måde, siger 
Sandra, som stadigvæk ikke er 
helt afklaret med, om det ligefrem 
kan have været dæmoner, der 
påvirkede hende så kraftigt. 

Mørke og 
masser af fjernsyn 

Som barn prøvede hun at 
fl ygte fra tankerne: 

- Jeg så vildt meget fjernsyn! 
Som barn havde jeg et misbrug 
af slik og af fjernsyn. Jeg ville al-
tid se fjernsyn, når jeg kom hjem 
fra skole, siger Sandra, som nu 
kan se, at det var en måde at 
fl ygte fra de destruktive tanker, 
der plagede hende.

- Jeg skrev i en stil i 6. klasse, 
at fjernsynet var “frelseren”. At 
jeg bare måtte kaste mig ind for-
an det fjernsyn, fordi det kunne 
stoppe mine tanker og kunne 
give mig noget fred, forklarer 
Sandra og undrer sig i dag over 
sit præcise ordvalg dengang.

Sandras destruktive og mørke 
tanker ledte hende ud i selv-
mordsforsøg, hun skar i sig selv 
og havde spiseforstyrrelser. 

Men hun søgte ikke hjælp:
- Det har været den største 

løgn i mit liv: At jeg skulle klare 

alting alene - og at jeg kunne.

Ville gerne dø
For dem som ikke har prøvet at 

skære i sig selv eller have spise-
forstyrrelser, kan det være svært 
at forstå, hvorfor man gør det.

- Det var, fordi jeg gerne ville 
dø. Det havde været under opsej-
ling, men omkring 6. klasse ville 
jeg aktivt gerne slå mig selv ihjel, 
husker hun.

De stærke dødstanker rum-
sterede i mange år, indtil hun i 
gymnasiet måtte erkende, at hun 
nok ikke ville begå selvmord. 

- “Hvis man regner sit liv for 
intet, så vil man ikke tage sit eget 
liv for at smadre andres”, tænkte 
jeg. Så det gav en slags tilfreds-
stillelse, at jeg kunne være tæt 
på at dø. Lige bevæge mig ud til 
kanten, siger Sandra. 

Selvom hun rationelt ikke hav-
de lyst til det, så var der alligevel 
en stærk dødsdrift i hende:

- Jeg hadede bare mig selv så 
meget. Jeg kunne ikke holde ud 
at være sammen med mig selv.

Den falske verden
Sandra havde dog en stærk 

drift mod at blive udfriet. Derfor 
begyndte hun bl.a. at tage stoffer. 

- Jeg fi k jeg en kæreste, der 
tog stoffer. Jeg har aldrig haft et 
decideret stofmisbrug. Men det 
kom til at styre mig.

- Man føler sig som et “rent 
barn”. Fuldstændig uden smerte. 
Men jeg har tænkt på siden hen, 
at det onde var, at det kun var 
dér, jeg kunne jeg elske mig selv. 

Men Gud elsker os jo på trods 
af vores egne følelser.

- Det smukke ved Gud er ikke, 
at han møder os, når vi er per-
fekte. Gud møder den Sandra, 
som jeg er træt af. Som bliver 
usikker og roder rundt.

I dag ser hun stofferne som 
“Satans kirke”: 

- Man bliver bildt ind, at der er 
et paradis, men du har bare brug 
for et middel. Du er ikke middel 
nok i dig selv. Det er det lille twist, 
som det onde kan lave. Det kan 
virkelig ligne paradis, det jeg har 

oplevet med stoffer. Det er et af 
de bedste illusionsmidler til at 
ligne paradis, men der er bare det 
“men”, at der bliver sat et middel 
imellem dig og paradis. Så det 
er ikke dig og Gud. Det er dig og 
stofferne og Gud.

- Men det er jo netop ikke Gud, 
man møder. Det er denne verdens 
gud - Satan. Og det ville ikke være 
så stærkt et angreb, hvis det ikke 
lignede noget godt så meget, 
refl ekterer hun.

Hun ser narko som en slags 
kirke, en nærmest religiøs ople-
velse. Men også som en afgud.

- Gud er anderledes ved at 
møde mig lige her, hvor jeg er 
brudt og ikke har det så godt. Det 
er også meget smukkere at blive 
elsket i den situation, siger hun. 

”Jesus var vel en 
karismatisk skizofren”

Sandra havde dengang ikke 
tænkt så meget over religion, men 
hun var på forhånd ikke særlig 
begejstret:

- At defi nere en gruppe vil altid 
betyde, at der er nogen udenfor. 
Det så jeg simpelthen som et 
socialistisk problem. Det er to-
talt anti-socialistisk at opbygge 
fællesskaber omkring dogmer, 
tænkte jeg. Jeg har altid haft et 
problem med grupper og hiera-
kier. Og selvom jeg ikke har læst 
ret meget i Bibelen, så troede jeg, 
at den var kvindeundertrykkende. 
Og det med Jesus syntes jeg 
nærmest var vulgært. Det havde 
jeg næsten væmmelse over. At 
man kunne tro på en biografi sk 
person som Gud. Det syntes jeg 
var komisk, siger Sandra, mens 
hun kigger frem og smager på 
sine egne ord.

- Han havde nok bare været en 
karismatisk skizofren, det var vel 
det mest sandsynlige, tænkte jeg. 

Søster blev 
“mega kristen”

Forældrene var ikke kristne, 
men kom lidt i en frikirke i Sandras 
teenageår, fordi moren havde fået 
arbejde på en kristen friskole. De 
stoppede dog hurtigt igen. Men 

moren havde nærmest ved en 
fejl fået tilmeldt Sandras søster 
Christine til Alterna, som er Pin-
sekirkens efterskole i Mariager, 
efter at hun engang havde set 
dem opføre et imponerende 
dansenummer. Det resulterede i, 
at søsteren blev “mega kristen”, 
som Sandra siger det.

- Min mor ville faktisk have 
hende hjem, da hun fandt ud af, at 
det var en bibel-efterskole, smiler 
Sandra. Men Christine ville ikke 
hjem. Og da hun senere fl yttede 
til København i 2015, ville hun 
fi nde en kirke. Og Sandra ville, 
som den gode storesøster, gerne 
hjælpe hende med det. 

- Vi var i Hillsong og da vi kom 
til Vineyard sagde jeg til hende: 
“Det er her, du skal gå. Du bliver 
en tjekket kristen, hvis du går 
her”, griner Sandra, som dog 
også selv kunne mærke noget. 
Især lovsangen gjorde noget ved 
hende. Christine blev ved med 
at overtale Sandra til at komme 
med i kirken. Ofte kom hun med i 
sidste øjeblik. 

- Samtidigt rullede mit liv ud 
ad en tangent. Jeg tog fl ere og 
flere stoffer. Det blev mere og 
mere skærende klart for mig, at 
jeg manglede en forandring i mit 
liv. Jeg troede så ikke, at den for-
andring skulle være tro. Men det 
kan jeg se nu, at Gud har tænkt.

Sandhed gav frihed
Selvom hendes stofmisbrug 

tog til, havde hun aldrig fortalt fa-
milien om det. Ingen vidste, hvad 
der foregik i hendes liv. 

- Synd er det, der skiller dig fra 
dig selv og fra andre mennesker 
og fra Gud. Og familien vidste 
bare ikke, hvad jeg foretog mig. 
Men efter at Gud er kommet ind 
i billedet, er alle disse hemmelig-

heder langsomt blevet åbenbaret.
Jeg kunne ikke se, hvorfor jeg 

skulle sige til dem, at jeg havde 
taget stoffer. Jeg tænkte: ”Hvorfor 
Gud? Det er jo ligegyldigt. Det vil 
bare gøre dem så kede af det.” 
Christine græd og græd, og jeg 
tænkte: “Hvad skal det gøre godt 
for?” Men nu, to år senere, kan 
jeg se, at der er blevet skabt nogle 
bånd på baggrund af sandheden. 

Jeg havde en fantastisk rela-
tion til hende før sandheden, men 
nu har vi en fantastisk relation i 
sandheden, og det er så meget 
smukkere. Og nu kan vores 
relation vokse på en måde, som 
langt overgår min fantasi. Gud 
har taget mit liv og gjort det så 
meget bedre, end jeg selv kunne 
have drømt om. Overhovedet, 
understreger hun.

Troede ikke på ondskab
Sandra begyndte langsomt at 

tro på Gud:
- Da jeg blev kristen, begyndte 

jeg at tænke, at der måske var 
noget ondt, som havde invaderet 
mig og forsøgt at slå mig ihjel.

Jeg har jo gået lidt til psykolog, 
har mediteret og haft en lang 
rejse af introspective helbredel-
sesprocesser. Og selvom det har 
været meget godt, så har det ikke 
rigtigt hjulpet. Det, der har hjulpet, 
har været at overveje, at der er en 
kraft, som vil mig det ondt, siger 
Sandra og fortsætter:

- Nogle gange bliver kristen-
dommen også misforstået som 
en eller anden slags socialisme. 

Før troede jeg også på det 
gode, på fællesskab, og jeg var 
et menneske, som søgte efter de 
gode ting. Men jeg troede faktisk 
ikke på ondskab. Det betød bare, 
at det onde, jeg havde oplevet i 
mig selv, det troede jeg var en del 

af mig selv.

Den vigtige nat
En dag fi k Sandra tre gange 

den tanke, om der mon havde 
været en dæmon på spil i hendes 
liv. Den tredje gang lå hun i sin 
seng om aftenen.

- Det blev jeg skide bange for. 
Jeg havde altid følt mig stærkere 
end alle andre, men lige pludse-
lig blev jeg bange for noget. Det 
rystede alt, hvad jeg troede om 
mig selv. Jeg blev bange.

Frygten var så voldsom, at 
Sandra var klar til at gøre hvad 
som helst.  

- Så lånte jeg min søsters kors.
Jeg følte, at det gav mig en 

form for beskyttelse. Ikke mindst 
for min krop, som jeg har oplevet 
mange angreb imod. Det minder 
mig om, at jeg har brug for Guds 
beskyttelse.

Sidste år valgte hun at tro på 
Jesus. “At blive gift med ham”, 
som hun siger. Hun blev døbt sid-
ste sommer på Vineyards Sum-
mer Camp for at bekræfte det. 

- Der var noget i mig, der gav 
op overfor Gud. Og det havde 
åbenbart været på vej længe. Jeg 
så de andre bede for hinanden. 
Jeg så så mange smukke ting, 
som jeg ikke havde set andre ste-
der. Og jeg mærkede et nærvær, 
en lovsang, som ikke var kunstig, 
og derfor smukkere, end hvad jeg 
havde oplevet på stoffer.  

Selvom hun stadig er på en 
trosrejse med Gud, så kan hun 
nu se tilbage på sit liv og sige:

- Gud skrev min historie om.  

Sandras 
mørke er
forsvundet
Sandra Stig kæmpede med mørke tanker, selvmordsforsøg, stoffer og skar i 
sig selv. Hun troede, hun kunne klare alting selv. Langsomt opdagede hun, at 
ondskaben var virkelig - og at den ikke ”bare” var en del af hende selv.

28-årige Sandra Stig har oplevet, at Gud har skrevet, og stadig skriver, hendes livshistorie om. 
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Et telt fyldt med politikere 
og repræsentanter for både 
folkekirken og frikirkerne dis-
kuterede åndsfrihed under 
Folkemødet.

Det skriver Bibelselskabet på 
sin hjemmeside. Sammen med 
Kristeligt Dagblad og Grundtvigsk 
Forum havde Bibelselskabet 
indbudt til et ”religionspolitisk 
topmøde”. Her lød et af spørgs-
målene til politikerne:

Vil det fremover blive forbudt 
i en konfi rmandtime at oplæse 
beretningen om Isaks ofring fra 
1. Mosebog? 

Spørgsmålet er blevet aktuelt 
efter indgåelsen af den såkaldte 
Imam-aftale mellem Venstre, 
Dansk Folkeparti og de Konser-
vative, som omhandler ”initiativer 
rettet mod religiøse forkyndere, 
som søger at undergrave danske 
love og værdier og understøtte 
parallelle retsopfattelser”. 

Debatten foregik mellem Da-
niel Toft Jacobsen (MF, A), kirke-
minister Bertel Haarder (V), ord-
styrer Anders Ellebæk Madsen, 
Naser Khader (MF, C) og Ulla 
Sandbæk (MF, Alternativet). For 

selv om loven er blevet til for at 
hindre (islamistisk) radikalisering 
og ekstremisme, er den udfor-
met, så den også kan ramme 
forkyndelsen i kristne kirker og 
trosssamfund.

Ytringer kriminaliseres
Ikke mindst i frikirkerne frygter 

man, at ’Imam-loven’ kan ramme 
kristne kirker og trossamfund 

samt folkeoplysning og skoler 
med et religiøst værdigrundlag. 
At åndsfriheden med andre ord 
er under pres. 

Læsning af tekster fra Det 
gamle Testamente bliver ikke 
i sig selv ulovligt. Men aftalen 
kriminaliserer visse ytringer, 
der fremsættes ”som led i en 
religiøs oplæring” - altså fx i en 
koranskole, en bibelskole - el-
ler en konfi rmandtime. Det skal 
ifølge partierne bag papiret være 
forbudt i denne sammenhæng 
udtrykkeligt at billige ”terror, drab, 
voldtægt, voldshandlinger, incest, 
pædofi li, frihedsberøvelse, tvang 
og fl erkoneri”.

”Minimale indskrænkninger”
Bertel Haarder gentog flere 

gange, at han opfattede ind-
skrænkningerne som minimale, 
fordi imamer, præster og andre 
må billige alt, hvad de vil på tv, 
på politiske møder, i avisernes 
debatspalter etc. Der er dog et 
”men”.

- Det bliver ikke forbudt at 
læse op fra Bibelen eller Kora-
nen, sagde Naser Khader, som i 
samme åndedrag tilføjede: ”men 

når teksten skal udlægges, så 
gælder bestemmelserne.”

Når præsten, imamen eller 
læreren begynder at udlægge 
teksten, gælder altså de særlige 
indskrænkninger af ytrings- og 
religionsfriheden, som ligger i 
aftalepapiret. 

Men spørgsmålet om, hvad 
det reelt betyder for religions- og 
ytringsfriheden fik mødedelta-
gerne ikke svar på. Svaret vil nok 
først komme i løbet af sommeren, 
hvor aftalepapiret skal udmøntes 
i konkret lovgivning. 

På tværs af partiskel
Religionspolitikken er med 

aftalepapiret (Imam-aftalen) plud-
selig blevet et højt profi leret om-
råde i dansk politik. Men debatten 
handler om helt grundlæggende 
rettigheder, som forener folk på 
tværs af partierne.

”Spørgsmål om tros- og religi-
onsfrihed går på tværs af parti-
skel”, sagde socialdemokraten 
Daniel Toft Jacobsen, efter at kir-
keminsteren havde kommenteret 
hans problematisering af aftalen. 

Bodil

Oplæsning af Bibelen er 
ikke blevet forbudt - men...
Under Folkemødet debatterede politikere og kirkefolk konsekvenserne af ’Imam-aftalen’.

Daniel Toft Jacobsen (A) 
havde mange kommentarer 
til Imam-aftalen under debat-
ten på Folkemødet.

Østre Landsret mener ikke, at 
staten har forbrudt sig imod 
grundloven ved at indføre 
kirkelig vielse af par af samme 
køn.

Det fremgår af landsrettens 
kendelse, som kom tirsdag d. 28. 
juni kl. 10.

I stedet dømmes sagsøgerne til 
at betale 50.000 kr. i omkostnin-
ger til indenrigsministeriet.

Men sagsøgerne har ikke i 
sinde at opgive sagen. De har 
bedt landsretssagfører Nikolaj 
Nikolajsen, Randers, om at anke 
sagen til Højesteret, da de mener, 
der er tale om en principiel sag 
om Folkekirkens frihed.

 Sagsøgerne - John Hejlesen, 
Inger Kristensen, Edvin Kristen-
sen, Mogens Skibsted, Gert 
Grube og Arne Heilsen - bakkes 
op af foreningen ”Med Grundlov 
skal Land bygges”, der har ca. 
300 medlemmer.

De rejste sammen i december 
2014 sagen mod den danske stat, 
fordi de mente, at kirkeministeriet 
og indenrigsministeriet har over-
trådt Grundlovens paragraf 4 ved 
at indføre et ritual for kirkelige 
vielser af par af samme køn. 

Grundlovens paragraf 4 lyder: 
”Den evangelisk-lutherske kirke 
er den danske folkekirke og un-

derstøttes som sådan af staten.” 

Videre til Højesteret
Formanden for foreningen 

’Med Grundlov skal Land byg-
ges’, journalisten og prædikanten 
Johny Noer, siger:

- Det første slag om den første 
skanse er tabt. 

Den næste bastion bliver at 
bringe denne vigtige sag videre 
til Højesteret, hvor der vil blive 
kastet et skarpere lys på den 
grundlovstekst, som striden står 
om, siger Johny Noer.

- Det er en skæbnetime for 
Danmark, hvorvidt det danske 
retssystem vil anerkende det 
egentlige og præcise indhold i 
den danske, kristne grundlovspa-
ragraf, siger han.

- Af dommernes 37 siders 
præmisser fremgår det, at dom-
merne understreger, at den dan-
ske folkekirke blot er et statsligt 
organ (som fx statsbanerne eller 
sundhedsvæsenet) – og derfor 
er undergivet folketingets almagt, 
som dermed må betragtes som 
kirkens øverste synode, siger 

Noer. Han gør ligesom flere 
jurister opmærksom på, at DSB 
og Sundhedsvæsenet ’drives 
af staten’ – men kirken som et 
selvstændigt trossamfund ’un-
derstøttes’ af staten. 

Fralægger sig ansvar
Det er sagsøgernes opfattelse, 

at de tre landsdommerne ikke 
har ønsket at lægge sig ud med 
ministerierne og få ødelagt deres 
karrieremuligheder. 

Derfor fi k de efter to måneders 
votering sagens afgørelse udsat 
yderligere en måned. Og nu 
forsøger de at lægge ansvaret 
for den omstridte lov tilbage på 
ministrene og Folketinget med 
en sætning om, at det er ’kompe-
tente personer’ og organer som 
har indført ritualet om kirkelige 
vielser. 

- Men Kirkeministeren skal 
aldrig, aldrig, være kirkens ær-
kebiskop, fastslår Johny Noer, 
der håber på opbakning til at føre 
højesteretssagen.

Foreningen holder bl.a. infor-
mationsmøde søndag kl. 19 på 
Bispen i Haderslev. Her vil der 
blive redegjort for sagen og for 
konsekvenserne for Folkekirken 
og religionsfriheden.

Henri.

Johny Noer om landsrettens afgørelse om homo-vielser i kirken:

Advokat Nikolaj Nikolajsen (tv.) og Johny Noer (th.)

Så er du måske den nye forretningsfører i LMF

lmfdanmark.dk/nyheder
lmfdanmark.dk

’Vi appellerer til Højesteret’

Verden ser anderledes ud end i sidste uge efter Brexit. Jord-
skredsafstemningen betyder, at Storbritannien nu forlader 
EU. Ingen havde rigtigt troet, at briterne i sidste ende ville 
stemme nej til EU-samarbejdet. For mange politiske ledere 
kom det som chok. 

Den forgangne uge har medierne været fyldt til overfl od med 
analyser og kommentarer om, hvad Brexit kommer til at betyde 
både for englænderne selv og for os andre økonomisk som politisk. 

Et EU uden Storbritannien kommer selvfølgelig til at ændre på 
en række forhold - og der er måske især frygt for, at andre lande 
vil følge trop. Der er en ny folkelig bevægelse under opsejling i den 
vestlige verden, som er et oprør imod den politiske elite, der handler 
mere og mere udemokratisk og gør de rige rigere og middelklas-
sen fattigere. Det er en bevægelse, der ønsker at tage kontrollen 
tilbage over deres egne lande og grænser uden at skulle kaldes 
racister af den grund. Det er en modreaktion til globaliseringen, der 
gør det næsten umuligt for den jævne borger at yde indfl ydelse på 
vigtige politiske beslutninger, der angår hans eller hendes dagligliv 
og fremtid. Men det er tvivlsomt, om denne nye revolte vil kunne 
løse de økonomiske, politiske og kulturelle problemer, som hersker 
i Vesten, og skabe et mere stabilt samfund. 

Når det er tvivlsomt, er det fordi, bevægelsen ikke bygger på en 
tilbagevenden til de kristne værdier, som er Europas fundament. 
Oprøret lever af en følelse af indignation og vrede. Det er en kraf-
tig energi, som kan være et godt startskud til ændre på politiske 
forhold. Men for at kunne omsættes til solide og stabile værdier, 
skal der opbyggelighed til. 

Den kristne tro har lært europæerne at stræbe efter en række 
dyder, som nu er tabt. Intet politisk system og ingen struktur kan 
erstatte denne opbyggelige impuls, som har at gøre med troen på 
et højere formål end staten og mennesket selv, nemlig Gud. 

Den sekulære humanisme har ødelagt denne uerstattelige 
underliggende moralske struktur i demokratiet. Hvis ikke den nye 
oprørsbevægelse genopvækker den kristne tro i folket, bygger den 
videre på et moralsk og åndeligt krater, som hurtigt vil få også den 
til at synke sammen.

Brexit har 
brug for Gud
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Af Hanne Baltzer

Javidl bladrer i Bibelen og 
fi nder Lukasevangeliet kapitel 
6, vers 17-26, mens Immanuel 
som den første gør sig klar til 
at oversætte til farsi. 

Det er torsdag eftermiddag i 
Bording Missionshus, og Kurt 
Frost holder bibeltime på en-
gelsk. Et kik rundt på flokken 
fortæller, at her er fl ere natio-
naliteter, men de fl este af de 18 
afviste asylansøgere fra Udrejse-
center Kærshovedgård taler farsi. 

Mange af dem sidder med 
deres bibel - men der er også 
bibler på fransk, dansk, kinesisk 
og khmer, som tales i Cambodia. 

I dag er der en ny mand. Han 
er også kristen, men til forskel fra 
de andre har han fået asyl og bor 
nu i Ikast. I rummet ved siden af 
mødesalen sidder sognepræst 
Lindvig Osmundsen sammen 
med en ung mand, der får dåbs-
oplæring. 

Budskabet gør fri
I versene fra Lukasevangeliet 

taler Jesus om, hvem der er sa-
lige. Fx de fattige, de sultne, de 
grædende og de forhadte. Og 
om, hvordan vi skal elske vores 
fjender og velsigne dem, der 
forbander os. 

”Som I vil, at mennesker skal 
gøre mod jer, sådan skal I også 
gøre mod dem.” 

”Ordet salig betyder, at man 
har fået lykke fra Gud. Alle har 
brug for den frelse, kun Jesus 
kan give. Vi må komme til ham 
for at få tilgivelse. Til forskel fra 
os, så glemmer Jesus vores 
synd, når vi beder om tilgivelse.” 
siger Kurt. 

En af fl ygtningene supplerer, 
mens han holder sin Bibel op: 

”Ved at læse i den her får vi 
ideerne til, hvordan vi skal leve 
og være over for hinanden. Når 

Gud fylder mit sind med sin 
kærlighed, kan jeg bedre fi nde 
ud af det.” 

Hans sidemand kommer i 
tanke om forleden, da Gud hørte 
hans bøn, og han fi k det mærk-
bart bedre. Det var stort. 

Regering er ikke Gud
Spørgsmålene begynder i 

lind strøm - om at tro, om ikke at 
være skyldig mere og om dansk 
lovgivning. Og kristendom. Hvad 
er hvad.  

Lindvig siger, at han arbejder 
på at sprede de kristne værdier 
i samfundet, at man skal adlyde 
et demokratisk lands love, men 
at ikke alle danskere er enige i 
asylpolitikken – i hvert fald ikke 
som den udmøntes for de afviste 
asylansøgere – nemlig de mænd, 
der er omkring ham.  

Han fortæller også om det, 
han hører fra danskere om fl ygt-
ningenes opførsel og giver dem 
råd til, hvordan de kan agere. 
Undervejs hjælper deltagerne 

hinanden med oversættelsen, 
nogle er rigtig gode til engelsk. 

Oase for fl ygtningene
Spørgsmålene vidner om en 

hverdag med store frustrationer 
og usikkerhed. Om lediggang og 
utryghed. Om at være stemplet 
som de utålelige. Om at overleve 
og håbe.

”Som kristne prøver vi at være 
til stede hos jer og hjælpe jer, 
det vi kan. Jeres situation er 
hjerteskærende, og de forhold 
I lever under nu, er uværdige 
for mennesker. Derfor er kirken 
også ansvarlig for at tale om 
det. At fortælle om jer, selv om 
det er noget op ad bakke med 
at lytte til os. Men jeg bliver ved 
at knokle, bede og håbe,” siger 
Lindvig tydeligt berørt.

Shahbazi, Esfandiar, Mansoor, 
Farhad, Homan, Yousef, Meh-
mood, Aloreza, Matta, Milad, 
Diiamn, Javid og fl ere til. Fra dem 
lyder det: ”Kristendommen er et 
frirum. Her har vi et fællesskab, 

og vi vokser i vores tro, fordi Kurt 
og Lindvig er med til at holde vo-
res håb oppe og prøver at svare 
på vores spørgsmål. De lytter.” 

Jo, der er brug for at bygge 
mennesker op igen, så de ikke 
går helt i stykker. 

Af Hanne Baltzer 

49-årige Mahmood er mærket 
af livet. 

Som 18-årig var han med i 
krigen mellem Iran og Irak, hvor 
han blev såret tre gange og tabte 
32 procent af sin førlighed, blandt 
andet fordi der stadig sidder bit-
tesmå splinter i benene. 

Siden fik han job, kone og 
børn, men på et tidspunkt med 
politisk uro i landet hjalp han for-
bipasserende ind i sikkerhed, og 
det kom til at ændre hans liv for 
altid. Han blev nødt til at forlade 
sin familie og sit land, fordi politiet 
mente, han skulle samarbejde 
med dem og angive andre lands-
mænd. Det ville han ikke.

”Jeg landede i Kastrup lufthavn 
i 2012. Ingen forlader sin familie, 
hvis ikke man frygter for sit liv. 
Jeg havde et godt liv i Iran, godt 
job, en ok tilværelse. Og hvis du 
har børn, ved du, at man kan 
savne dem. Jeg ved ikke, hvornår 
jeg ser mine igen, jeg ser dem 
ikke vokse op, men jeg var nødt til 
at forlade dem, selvom jeg elsker 
dem”, siger Mahmood med sorg 
i blikket. 

Brug for et mirakel
Nu slås han med psykiske 

eftervirkninger fra virkelige ople-

velser, vi andre ikke ville kunne 
tåle at se på fi lm. Hans psyke er 
ikke i ro. Den er i krig. Og det gør 
noget ved ham, især når det er 
svært at se en fremtid. 

Mahmood har efterhånden 
så store psykiske traumer, at 
psykiateren mener, han bør fl ytte 
til et andet sted. Så det håber 
han på nu.

I Danmark blev han kristen, 
og han kan derfor slet ikke tage 
tilbage. Det er for farligt. 

Det er vigtigt for ham at få 
nævnt, at han aldrig har overtrådt 
dansk lov, ligesom at han prøver 
at respektere de medarbejdere, 
der er, hvor han bor nu. 

”Jeg lever med et håb og tror 
på, at Jesus bærer mine sår og 
byrder. Det er en ufattelig svær 
livssituation, og jeg har brug for 
mirakler. Det var Danmark, der 
gjorde mig kristen. Her har jeg 
oplevet ren kærlighed i kristne 
menigheder, og det har også 
gjort mig stærkere. For kristne 
hjælper hinanden, og jeg vil også 
gerne yde noget”, siger han. 

Som kok hjælper han af og til 
kristne menigheder med mad-
lavningen, men det er blevet 
sværere nu, hvor han er sendt til 
Kærshovedgård. 

  

Engang havde 
jeg et liv...Danske kristne støtter 

afviste asylansøgere
I Bording prøver kristne at give afviste asylansøgere gode øjeblikke, så de ikke går helt i stykker. 

Den danske præst sognepræst Lindvig Osmundsen giver fl ygtningen Farid dåbsoplæring.
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UGENS PRÆDIKEN 

Søndagens tekst: Matt. 19:16-26
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Hvordan man får det evige liv
16Så kom der en mand og spurgte: »Mester, sig mig: Hvad 

godt skal jeg gøre for at få del i det kommende liv?«
17»Hvorfor spørger du mig om det gode?« svarede Jesus. 

»Der er jo kun én, der er god, nemlig Gud selv. Men hvis du 
ønsker at gå ind til livet, så hold Guds bud.«

18»Hvilke bud tænker du på?« spurgte manden.
»Du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskabet, du 

må ikke stjæle, du må ikke anklage nogen på falsk grundlag, 
19du skal ære din far og din mor - og du skal elske din næste 
som dig selv.«

20»Dem har jeg overholdt alle sammen,« svarede den unge 
mand. »Er der mere, jeg skal gøre?«

21»Hvis du virkelig vil opnå det fuldkomne liv, så gå hen 
og sælg alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige. Så 
skal du få del i Himlens rigdom - og kom så og følg mig!«

22Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet sin 
vej. Han var nemlig meget rig.

23Så sagde Jesus til disciplene: »Det siger jeg jer: Det er 
ikke let at komme ind i Guds rige, når man er bundet af sin 
rigdom. 24Ja, faktisk er det lettere for en kamel at gå gen-
nem et nåleøje, end det er for en rig at gå ind i Guds rige.«

25Disciplene var dybt rystede. »Hvem kan så få det evige 
liv?« spurgte de. 26Jesus så på dem og sagde: »Det kan intet 
menneske opnå af sig selv, men Gud kan gøre alt.«

                        Af Anders Bartholdy 

Præst i Sønderborg Frikirke

Jesus kom for at give os sit 
rige. Hans rige er helt ander-
ledes end denne verden. Det 
bliver tydeligt i meget af det, 
Jesus siger. 

Han provokerer os, og ofte 
virker det, han siger, uforståeligt 
og umuligt for os. Det gælder i 
særlig grad denne beretning. 
Jesu svar på spørgsmålet er 
så radikalt og voldsomt, at både 
den unge mand og disciplene 
omkring Jesus bliver chokerede.

Et spørgsmål
om perspektiv

Trods den unge mands ægte 
søgen efter at forstå sandhe-
den, sendes han bedrøvet af 
sted med et krav, som Jesus 
selv siger, er umuligt for ham 
at opfylde. Hvorfor gør Jesus 
det? Fordi den unge mands per-
spektiv er forkert. Han stiller sit 
spørgsmål ud fra den ramme og 
forståelse, som denne verden 
har givet ham. 

Når udgangspunktet for vores 
spørgsmål er forkert, kan vi ikke 
forstå svaret, uanset hvor godt 
og sandt det er. Den eneste 
måde at få den unge mand til at 
stille det rigtige spørgsmål, er at 
forstyrre hans tankegang godt 
og grundigt. Det var nødvendigt, 
at han blev bedrøvet og forvir-

ret, ligesom det var nødvendigt, 
for disciplene dengang og for 
os i dag. 

Det handler ikke
om bud og tjeklister

“Hvorfor spørger du mig om 
det gode? Én er den gode”, 
siger Jesus, og giver os det 
første fi ngerpeg om, at der er 
noget galt med spørgsmålet. 
Det handler ikke om “det gode”, 

men om “den gode”. Den unge 
mand udfordres til at få øje på, 
hvem Jesus er. Det evige liv 
handler ikke om nogle bud, der 
skal overholdes, men om ham, 
som er selve livet. Vi vil gerne 
ligesom den unge mand have 
nogle enkle regler at holde os 
til, en tjek-liste: Hvis jeg har 
gjort de og de ting, så ved jeg, 
at jeg er frelst. Men sådan er 
Guds rige ikke. 

Det koster alt
Jesus går lidt med den unge 

mand i hans tankegang. Kan 
man få evigt liv gennem gode 
gerninger? “Ja”, siger Jesus, 
“men det koster alt”. Så må 
du give afkald på alt, hvad der 
betyder noget for dig, for at 
bruge alle dine ressourcer på 
at gøre godt. 

Læg mærke til, at de bud, 
Jesus nævner, alle sammen 
handler om menneskers ind-
byrdes forhold. Ikke et eneste 
af dem handler i sig selv om 
forholdet til Gud. Når vi gør 
det gode i forhold til hinanden, 
tjener vi Gud - også selv om det 
ikke sker gennem et personligt 
forhold til ham eller ud af en 
tro på ham. Det fører dog ikke 
til evigt liv, medmindre vi er 
fuldkomne, og det er der ingen 
mennesker, der er.

Det handler om Jesus
Jesus vil have os til at se, at 

han er “den gode”, og at det 
handler om at følge ham. Ikke 
for at vi selv kan få evigt liv, 

men for at hans planer om frelse 
og genoprettelse kan føres ud 
i livet.

Vi er så optaget af vores egen 
frelse, men Jesus gav afkald på 
alt det, vi søger i frelsen, for at 
frelse os. Han kalder os til at 
have det samme sindelag. 

Paulus forstår det, når han 
siger: “Jeg ville ønske, at jeg 
selv var forbandet og skilt fra 
Kristus, hvis det kunne hjælpe 
mine brødre og landsmænd.” 

For ham handlede det ikke 
om, at han selv fi k evigt liv, men 
om at være med til at føre den 
frelsesplan igennem for hele 
skaberværket, som Jesus kom 
for at sætte i værk. Det er det, 
Jesus kalder den unge mand til. 
At slippe jaget efter egen frelse, 
for at søge alles frelse. 

Jesus spørger ham: “Vil du gå 
ind til livet”? - “så hold budene… 
og sælg hvad du har og giv det 
til de fattige”. 

Hvis det er dit eget, du søger, 
så må du give afkald på det 
hele! Men søger du de andres 
vel, kan alt hvad du ejer bruges 
i tjenesten for Gud. 

Følg mig!
Jesus gør det meget enkelt, 

når han kalder: “Kom og følg 
mig!” Han vil vise os vejen, så 
vi sammen med ham baner 
vejen for den frelse, som gør 
det muligt - også for en rig - at 
komme ind i Guds rige. Det som 
er umuligt for mennesker, er 
muligt for Gud.

Vi skal søge det evige liv

Jesus gav afkald på alt for at frelse os. Han kalder os til at have samme sindelag. Vi må slippe 
vores egen jagt på frelse og følge Ham, så vi sammen med ham baner vejen for andres frelse.

Sommeren og 
den store høst
Forestil dig, at en gammel kristen kvinde i 1968 får et syn af 
de begivenheder, som sker i vores tid og fremover. 

Hun bliver ikke taget alvorligt. Selv en pinseprædikant gem-
mer hendes profeti af vejen. Og den ligner da heller ikke de 
lykkeprofetier, som der er så mange af for tiden. 

Denne gamle kvinde har set noget, som ikke er lykke... Som 
er dybt alvorligt og som ender med 3. verdenskrig. 

Vi vil hellere høre, at Gud elsker os, selv om vi synder.
Imidlertid gik næsten alt det, hun så, i opfyldelse. 
Derfor er der også god grund til at studere resten.
(Se artiklen på side 18).

Slået ud? 
Når vi hører den slags alvorlige budskaber, kan vi godt blive 

slået ud. Jeg oplevede det selv for mange år siden, da jeg 
blev præsenteret for en (ganske vist falsk) endetids-profeti. 
Det slog benene væk under mig. Det var som at få at vide, at 
man kun havde kort tid tilbage at leve i. 

Jeg forsøgte at fortrænge alt om ”de sidste tider”. Jeg var 
fyldt af frygt og vidste ikke dengang, hvordan jeg skulle for-
holde mig, så jeg led i næsten 20 år af angst og depression, 
samtidig med at jeg passede mit arbejde. 

Derfor vil jeg gerne hjælpe andre til ikke at falde i dét hul. 
Så her er nogle tanker om profetier om de sidste tider.

1. Man skal ikke lukke øjnene. - Alt det, man ikke tør se 
i øjnene, bliver til angst. Face the facts and fear no more. Se 
kendsgerningerne i øjnene, og frygt ikke mere.  

2. Man skal ikke sluge alt. - Ikke alle profetier og prædike-
ner om endetiden er sande. Nogle overdriver og skaber frygt 
uden grund. Vurdér alting åndeligt - og smid det falske væk.

3. Lyt ikke til spåkoner. - Som barn læste jeg fx i Det Bed-
ste, at Antikrist ville fremstå i 1984. Spåkonen havde spået 
rigtigt om andre ting. Men det var jo ikke sandt. Spåkoner 
henter deres viden fra den mørke side. Det var Satans forsøg 
på at skabe frygt og forvirring. 

4. Få prioriteringerne i orden. - Tanken om dommedag 
hjælper os til at vurdere, hvad der er vigtigst, og hvad der ikke 
betyder noget. Vi dør fra ”kødet”. Vores ambitioner og begær 
får ikke lov til at styre vore liv. Det falske bliver skrællet af. 

5. Omvend dig. - Jesus taler ikke kun om næstekærlighed, 
hvis du skulle have fået det indtryk. Han forkynder faktisk ret 
skrapt om, at vi skal omvende os fra det onde, fra synd og 
lunkenhed. Han vil frelse os af nåde, men han ønsker ikke, 
at vi skal blive liggende i synd. Ved hans kraft skal vi rejse os. 
Ethvert menneske har noget. Hvad er dit problem?

6. Hjælp andre. - Engang, da jeg talte med Charles Ndifon 
om frygt for de sidste tider, sagde han: Bliv involveret i mission! 
Et mærkeligt svar - men så sandt. De sidste tider er ikke en 
sørgetid, hvor vi skal grave os ned. Det er den store høsttid, 
hvor Gud slipper alle nådegaver og tjenester løs for at indhøste 
så mange, som vil lade sig frelse! Så - go for it!

Når vi fokuserer på at hjælpe andre til tro og et helt nyt liv, 
kan vi være lykkelige, selv om verden brænder omkring os. 

7. Frygt ikke. - Selv om fremtiden ser mørk ud, behøver vi 
ikke at frygte, hvis vi tror på Jesus Kristus. Han som er Herre.

Han vil være med os alle dage indtil verdens ende. Profetier 
og forkyndelse om de sidste tider skal vække os og forberede 
os, så vi kan orientere os i forvirringen og ikke sove, når Han 
kommer igen. Ja, Jesus siger endda, at vi skal løfte 
hovedet, når vi ser, hvad der begynder at ske. 
For det er tegn på, at vi snart bliver ”forløst”. De 
troende bliver bortrykket, før den endelig dom 
kommer over jorden. - Derfor gælder det om, at 
få fl est mulige af vores venner - og fjender - med 
på vejen, så de ikke bliver ladt tilbage i kaos. 

Dette er den store skønne høsttid.

Guds rige er helt anderledes end denne verden.
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Denne kroniks overskrift er et 
citat fra Det Nye Testamente, 
nærmere bestemt Første Ko-
rintherbrev 16,13. 

Men i dag skal man være 
forsigtig med at bruge ”mandig” 
som en positiv betegnelse, har 
jeg erfaret – i hvert fald rummer 
internettet tusindvis af sider, 
der mener, at opfordringer som 
”Mand dig op!”, ”Tag det som en 
mand!” og lignende, er udtryk 
for et negativt syn på kvinder. 

Men det skyldes en helt 
grundlæggende misforståelse, 
nemlig at det maskuline og det 
feminine skulle være diametrale 
modsætninger på en éndimen-
sional akse. Misforståelsen 
er meget udbredt. De fleste 
antager, at jo mere maskulin en 
mand er, desto mindre feminin 
er han, og vice versa. 

Derfor er mange mænd hun-
derædde for at indrømme, at de 
også besidder feminine sider, 
fordi de føler, at det truer deres 
maskulinitet. Og derfor høres 
sætningen ”Han er et rigtigt 
mandfolk!”, som om der var 
tilføjet et underforstået ”og ikke 
en kvinde”.

Hvad er maskulinitet og 
femininitet, bibelsk set?

Men som sagt tror jeg, det 
er en misforståelse at tænke 
sådan. I skabelsesberetningen 
læser vi jo: ”Gud skabte men-
nesket i sit billede; i Guds billede 
skabte han det, som mand og 
kvinde skabte han dem” (1 Mos 
1,27). 

Den formulering gør det nær-
liggende at antage, at det ma-
skuline og det feminine på hver 
sin måde er en uopgivelig del 
af menneskets gudbilledlighed. 
Men det må jo indebære, at 
både maskulinitet og feminini-
tet er positive værdier, som et 
menneske kan besidde i større 
eller mindre grad. Og eftersom 
gudbilledligheden er blevet 
beskadiget af syndefaldet (”vi 
tabte den ære, Guds billedes 
frugter at bære,” som vi synger 
med Brorson), må vi forvente, 
at såvel maskulinitet som fe-
mininitet, er en mangelvare i 
den faldne verden, vi lever i. 
Det betyder, at en mand der 
mangler maskulinitet, ikke af 
den grund er feminin; han er 
blot umaskulin.

Hvad er maskulinitet og fe-
mininitet da, bibelsk set? Ja, 
hvis vi ser på de hebraiske 
ord, der bruges i skabelses-
beretningen, så tror jeg, at 

de kan give os en stor del af 
svaret. Det er nemlig værd 
at bemærke, at 1 Mos 1,27 
ikke bruger de gængse ord for 
”mand” og ”kvinde” (nemlig ish 
og ishah), som betegner de to 
køn i deres fysiske fremtræden, 
men derimod ordene zakar og 
neqebah, som betegner de to 
køns kvaliteter på det åndelige 
plan. Derfor gengiver de fl este 
engelske bibeloversættelser 
også sætningen som ”male 
and female he created them” 
og ikke ”as man and woman he 
created them”. 

Gud har jo ingen krop, så hvis 
vores kønsidentitet er udtryk for 
forskellige sider af Guds væsen, 
må særpræget sidde ”i sjælen, 
i vores inderste, evige natur”, 
som John Eldredge skriver i sin 
bog Født vild – Det maskuline 
hjerte.

Ordet neqebah (”hunkøn”) 
betyder egentlig ”gennembo-
ret”, eller i bredere forstand: 
noget, der er blevet åbnet, som 
man kan komme ind. Det giver 
jo umiddelbart associationer 
til kvindens rolle i seksualak-
ten – men det er vel også kun 
naturligt, hvis Gud har lagt 
tingene sådan til rette, at netop 
det mest intime fysiske udtryk 
for foreningen af det mandlige 
og det kvindelige, rummer et bil-
lede på, hvad de to køn åndeligt 
set er udtryk for? 

I hvert fald er det nærliggende 
at antage, at den side af Guds 
væsen som i særlig grad kom-
mer til udtryk i det feminine, er 
hans inviterende kærlighed, 

som med længsel venter på 
at vi mennesker skal komme 
til ham og få liv – som Jesus 
udtrykker det i Luk 13,34: ”Hvor 
ofte har jeg ikke villet samle dine 
børn, som en høne samler sine 
kyllinger under vingerne, men I 
ville ikke.”

Omvendt betyder ordet zakar 
(”hankøn”) egentlig noget med 
”at huske” eller ”at påminde 
om”, men mange forskere me-
ner ordets oprindelige grund-
betydning er noget med at 
”gennembore” eller at ”efterlade 
et mærke”. Igen er parallellen til 
seksualakten tydelig, men igen 
skal vi være opmærksomme 
på, at den dybeste betydning 
af ordet ligger på det åndelige 
plan. Den side af Guds væsen, 
som i særlig grad kommer til 
udtryk i det maskuline, er altså 
hans handlende kærlighed, 
som griber ind for at gøre en 
forskel og ”redde lammet ud af 
løvens gab”.

De kan supplere hinanden
Det er forhåbentlig tydeligt, 

at hvis man forstår maskulinitet 
og femininitet på den måde, 

så er de ikke modsætninger, 
men derimod kvaliteter, som 
kan supplere hinanden. Det 
kan altså sagtens lade sig gøre 
både at være aktiv (=maskulin) 
og åben (=feminin) på samme 
tid, ligesom man også sagtens 
kan være passiv (=umasku-
lin) og lukket (=ufeminin) på 
samme tid. 

At det forholder sig sådan, ser 
vi tydeligt i Det Nye Testamente, 
især i Jesu død på korset, hvor 
jeg vil vove den påstand, at 
han på én gang viste sig som 
den mest maskuline mand no-
gensinde (idet han gik helt ind i 
Dødsriget for at redde os men-
nesker fra døden) og den mest 
feminine mand nogensinde 
(idet han bogstaveligt talt lod 
sig gennembore og tog imod al 
den spot og mishandling, han 
blev udsat for). 

Omvendt var farisæerne 
både umaskuline (fordi de fejt 
klyngede sig til deres overleve-
ringer i stedet for at gøre Guds 
vilje) og ufeminine (fordi de ikke 
tog imod Jesus).

Findes hos begge køn
Nogle vil indvende, at det 

slet ikke giver mening at kalde 
de to slags positive kvaliteter 
for henholdsvis ”maskuline” og 
”feminine”, når nu begge fi ndes 
hos både mænd og kvinder. 
Men som sagt vil jeg mene, 
at der er bibelsk belæg for at 
bruge de betegnelser. Og som 
psykologen og fi losoffen C.G. 
Jung har påpeget i sin teori om 
arketyper, så er det som hoved-
regel sådan, at en mand har sin 
kerneidentitet i det maskuline 
og rummer det feminine, mens 
det er omvendt hos en kvinde.

Dertil kommer, at hvis man 
ser bort fra det lille mindretal 
der identifi cerer sig som trans-
kønnede eller ”intersex”, så lig-
ger kønsidentiteten dybt i hjertet 
hos langt de fl este mænd og 
kvinder – langt dybere end de 
øvrige parametre vi identifi cerer 
os ud fra. 

Der er næppe mange dan-
skere, der ville blive fornær-
mede, hvis nogen sagde: ”Du 
ligner en afrikaner!”, eller nogen 
tandlæger, der ville blive for-
nærmede, hvis nogen sagde: 
”Du ligner en buschauffør!”, 
men selv den mest ”maskuline” 
kvinde og selv den mest ”femi-
nine” mand ville nok blive tem-
melig såret, hvis nogen antog 
dem for at tilhøre det modsatte 
køn! Jeg har selv svært ved at 
identifi cere mig med mange af 

de egenskaber, der opfattes 
som stereotypt maskuline, og 
jeg har svært ved at skjule min 
irritation, når jeg i en bog som 
Kirken er jo kun for kvinder og 
bløde mænd af David Murrow, 
kan læse, at en rigtig mand er 
en, der kører i en stor pickup 
med firehjulstræk, og som 
elsker jagt og fi skeri og frække 
vittigheder! 

Alligevel er det en uopgivelig 
del af min identitet, at jeg er en 
mand og ovenstående indholds-
bestemmelse af det maskuline 
(som i øvrigt er hentet fra bogen 
Fully Alive af Dr. Larry Crabb) er 
den første, jeg er stødt på, som 
tager køn alvorligt som andet og 
mere end en social konstruktion 
– uden at forfalde til stereotype 
generaliseringer.

I det hele taget er det et stort 
problem, at vores samfund op-
fatter maskulinitet som noget, 
der afhænger af, hvad man gør 
i stedet for hvem man er. Resul-
tatet er, at mange mænd lever 
på en måde, hvor alt hvad de 
gør, tager sigte på at bevise, at 
de er rigtige mænd, og at undgå 
alt hvad der kan drage deres 

mandighed i tvivl. Lever man 
ud fra den devise (som David 
Murrow desværre anbefaler i 
Kirken er jo kun for kvinder og 
bløde mænd), så lever man ud 
fra et underskud og kommer 
aldrig til at ”efterlade et mærke”, 
som åbenbarer Guds væsen. 
En sådan mand er med andre 
ord dybt umaskulin.

 
En vigtig (gen)opdagelse

Lever vi derimod ud fra det, 
vi har fået givet af Gud, så lever 
vi ud fra et overskud. En af de 
vigtigste (gen)opdagelser som 
Martin Luther gjorde om den 
kristne tro var, at ”gode gernin-
ger gør ikke et menneske godt, 
men et godt menneske gør 
gode gerninger” – med andre 
ord: først når vi har fået vores 
retfærdighed af Gud, kan vi for 
alvor gøre noget godt i verden, 
fordi det vi gør, udspringer af 
hvem vi er. 

På samme måde er det ikke 
maskuline gerninger, der gør 
en mand maskulin, men en 
maskulin mand gør maskuline 
gerninger, og som mand kan jeg 
kun åbenbare den maskuline 
side af Guds væsen, hvis jeg 
som udgangspunkt hviler i, at 
jeg er en mand, for det har Gud 
skabt mig til at være. Og sidege-
vinsten er, at jo mere trygt jeg 
hviler i min identitet som mand, 
desto mere fri bliver jeg også til 
at udtrykke mine feminine sider 
– uden at det truer min identitet 
som mand!

Vær mandige og stærke!
Udtrykket fra skabelsesberetningen ”Som mand og kvinde skabte han dem” er ikke præcist. 
De hebraiske ord handler nemlig om det maskuline og det feminine, skriver kronikøren.

En udpræget misforståelse i vores samfund i dag er, at  det masku-
line og det feminine skulle være diametrale modsætninger på en 
éndimensional akse.

Den side af Guds væ-
sen som i særlig grad 

kommer til udtryk i 
det maskuline, er altså 

hans handlende kær-
lighed, som griber ind 
for at gøre en forskel 
og ”redde lammet ud 

af løvens gab”.

I det hele taget er det 
et stort problem, at 

vores samfund opfat-
ter maskulinitet som 

noget der afhænger af 
hvad man gør, i stedet 

for hvem man er.



Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail 
til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. 

Du er velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til SuhKlumme

Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Jeg var for nylig inde og se fi lmen ”X-Men Apocalypse” (X-
Men er historier om mennesker med særlige evner som hhv. 
kæmper for og imod udslettelsen af almindelige mennesker. 
Sådan i korte træk.). 

Jeg er vild med X-Men-universet, og engang imellem tænker 
jeg over, hvem jeg helst ville være, hvis jeg var en af dem? Hvilke 
evner ville jeg helst besidde? At kunne skifte form/skikkelse ligger 
afgjort i toppen.

Hvorfor er vi så forholdsvis mange, der er fascinerede af fortæl-
lingerne om mennesker med superkræfter eller særlige evner? Jeg 
tror, det er fordi tanken om at være noget særligt og at kunne gøre 
en forskel, tiltaler os. 

Men selvom vi ikke har vinger, kan kontrollere metal eller har 
telepatiske evner – så har vi alligevel alle sammen nogle særlige 
gaver? Tænk bare på Nick Vujicic som er født uden arme og uden 
ben, men som alligevel rejser hele verden rundt og holder fantastisk 
inspirerende foredrag om at fi nde mening med livet trods alle odds. 
Eller på vores danske Peter Mygind, som kæmper en brav kamp mod 
mobning og opfordrer til socialt ansvar. Er det ikke X-Men-agtigt?

Jeg tror, vi alle sammen har noget X over os, som vi bare nogle 
gange overser, og som vi, når vi leder efter det, fi nder, og kan bruge 
til at gøre en forskel – lige hvor vi er. 

Hilsen Suh

Kære Mikael
Tillykke med den gode beslut-

ning! Dejligt at høre, at du er top-
motiveret denne gang. 

Først og fremmest kan en god 
planlægning gøre en forskel, og da 
du tidligere allerede har prøvet at 
stoppe, men med tilbagefald, så 
prøv at afdække, hvad der mon 
var årsagen til, at det ikke holdt? 

Hvilke ændringer i motivationen 
skete der efterhånden, hvilke 
tanker fyldte mere og mere, og 
hvilke praktiske ting bevirkede til-
sammen, at du til sidst faldt i igen? 

Tag også et stykke papir og 
del det op i to kolonner. I den ene 
kolonne skriver du som overskrift 

”højrisikosituationer” og lister her-
under op alle de situationer, hvor 
du erfaringsmæssigt ved, at du får 
lyst til at ryge. 

I den anden kolonne lader du 
overskriften være ”mestring” og 
herunder skriver du forslag til, 
hvad der kan hjælpe dig til at over-
vinde trangen til en cigaret. Hvis du 
er blank i forhold til mestring ud for 
en eller fl ere højrisikosituationer 
har du en helt konkret udfordring, 
for står denne alene er du meget 
sårbar. Indhent gerne hjælp fra 
venner og bekendte – måske an-
dre, der selv har været et rygestop 
igennem. 

Når listen er færdig, så hæn-

ger du den op et sted, hvor du 
ser den dagligt. Målet er, at den 
lagres så dybt i din bevidsthed, 
at du vil kunne repetere den, selv 
hvis nogen vækkede dig midt om 
natten og bad dig om at fi nde en 
mestring på ”trang til at ryge i 
sociale situationer”. 

Hvis du mærker de fysiske 
abstinenser af rygestoppet vold-
somt, så kan det være en idé at 
alliere sig med nikotin-erstatninger 
(plaster/tyggegummi m.m.) for at 
komme godt ind i en god vane 
uden cigaretter. Senere kan du 
trappe ned med det.

Du bør også være opmærksom 
på, hvordan du kan kompensere 

for den nydelse, som rygningen 
giver dig. Hvorfor nyder du det så 
meget? Hvad er de psykologiske 
og følelsesmæssige fordele ved at 
ryge? Giver det dig tilladelse til at 
holde en lille pause? Tvinger det 
dig indirekte til at ”slappe af” og 
bare være til stede et øjeblik uden 
at skulle være ”effektiv”? Lægger 
det et ”låg” på dine følelser når du 
er stresset, ophidset, vred, ked af 
det m.m.? 

Prøv at tænke over, hvad der 
kan være på spil her, og overvej 
så, hvilke andre muligheder der 
er for at opnå det samme resultat. 
Måske skal du være bedre til at 
tillade dig selv at slappe af på 
andre måder, og måske du kan 
blive bedre til at dele dine frustra-
tioner eller følelser med andre 
mennesker, i stedet for at ”ryge 
dem væk”?

Hvis det hjælper på din moti-
vation at fastholde fokuset på de 
negative sider ved rygning, så 
lav en liste over dem (gerne med 
billeder) og sæt også denne liste 
et sted, hvor du ser den dagligt. 
Forny listen af og til, så den på ny 
fanger din opmærksomhed.

Der fi ndes også mange gode 
sider på nettet, som guider til ef-
fektivt rygestop, men mon ikke du 
i forvejen kender til dem.

Held og lykke.
Hilsen Suh

Kære Fortvivlede Mor
Rigtig mange kvinder har det 

ambivalent med det at være mor. 
På den ene side er de tak-

nemmelige og lykkelige for de-
res barn, ligesom du, men på 
den anden side er der også 
en virkelighed med manglende 
søvn og tid til sig selv, konstant 
behovsudskydelse, manglende 
kvalitetstid med ægtefællen, 
hormonelle forstyrrelser, amme-
hjerne, fravær af socialt samvær 
med veninder og meget, meget 
mere. 

Det er da ikke så underligt, 
at man kan blive helt fortvivlet 
engang imellem og mindes livet 
før man blev mor med en vis 
længsel. 

I stedet for at konkludere, at 
du er en dårlig mor som er på 
vej ind i en fødselsdepression, 

så prøv at tænke på det som et 
slags godt tegn på, at du sta-
digvæk også mærker dig selv 
som kvinde og som ægtefælle. 
Dine andre identiteter er ikke 
blevet opslugt fuldstændigt af 
forældrerollen! 

Tag det dog alvorligt og prøv 
at se, om du (sammen med din 
mand) kan finde på måder at 
tilgodese nogle af dine behov på. 

Kan I få andre til at passe 
jeres lille søn nogle timer eller 
en aften, så I kan få tid til at 
snakke, sove eller gå i biografen? 
Er der nogle veninder, du kan 
se lidt oftere, hvis det bliver på 
dine præmisser? Har du måske 
nogle urealistiske og for høje 
forventninger til, hvordan du er 
”en god mor”, som du derfor skal 
være bevidst om at skrue lidt ned 
for? Kan din mand måske tage 

lidt mere over i nogle situationer, 
så du kan få lidt mere tid for dig 
selv?

Prøv også at tage mod til dig 
og del dine tanker og følelser 
med andre mødre i din om-
gangskreds/mødregruppe. Der 
er 100% sikkert andre, der ople-

ver det samme, og sammen kan 
I støtte og hjælpe hinanden med 
både at acceptere disse noget 
tabuiserede følelser, men også 
at fi nde nogle løsninger på dem.

Hilsen Suh

Jeg er mor for første gang

Jeg vil stoppe med at ryge

Vild med 
X-Men-universet

X-Men er superhelte i en amerikansk serie på foreløbig 9 
fi lm. Den første fi lm kom i år 2000, den nyeste i 2016.

I kan sikkert få andre til at passe jeres lille søn nogle timer 
eller en aften, så I kan få tid til at snakke, sove eller gå i 
biografen.

Fokuser i stedet på fordelene ved et effektivt rygestop.

Kære Suh
Jeg har sat mig for at holde 

op med at ryge. Jeg har prøvet 
fl ere gange før, men er indtil 
videre faldet i igen. 

Jeg nyder simpelthen så 
meget at ryge, at det er svært 
at fastholde fokuset på de nega-
tive konsekvenser (for jeg ved 
jo godt, at de er der!). 

Denne gang er lysten og 
motivationen dog høj, og derfor 
vil jeg gerne have alle de gode 
råd med på vejen, som du 
kunne have. 

Venlig hilsen Mikael

Hej Suh
Jeg er en kvinde på 32 år, gift 

og blev for ½ år siden mor for 
første gang. 

Min mand og jeg er lykkelige 
for vores lille søn, men det er 
også rigtig svært. Alting er an-
derledes nu, og fra at have haft 
god tid til os selv og hinanden 
fylder børneopdragelse og ting 
omkring det at være forældre 
alting. 

Jeg elsker min søn over alt 
på jorden, men nogle gange er 
jeg samtidig så træt af ”ham”, 
ikke ham, men bare det, at vi 
har et barn. 

Jeg er meget fl ov over at have 
det sådan og har meget dårlig 
samvittighed over det. 

Jeg er bange for, at jeg har en 
fødselsdepression. 

En fortvivlet Mor

Obs! I de ulige uger svarer helbredelsesprædikant Orla Lindskov Christensen på spørgsmål. Skriv til: Orla@udfordringen.dk



Er der en modsætning mellem videnskaben og troen på Gud?
 Spørg Karsten Pultz, hvis du har spørgsmål om videnskab i forhold til din kristne tro. 

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

Tro & Viden
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Karsten Pultz har skrevet bogen 
”Exit Evolution”, 176 sider, 198 kr. 

Se www.Hosianna.dk

Spørgsmål: Hvad er de bedste 
argumenter for, at evolutions-
teorien kunne være sand?

Svar:  Det er et godt og vigtigt 
spørgsmål, som jeg dagligt kred-
sede om i de første 4-5 år, jeg 
efterforskede evolutionsteoriens 
bevismateriale. Argumenterne 
for evolution skiftes regelmæs-
sigt ud i takt med forskningens 
afdækning af skaberværket.

 
Intet slægtskab mellem 
aber og mennesket

”Piltdownmanden” var i om-
kring 40 år det nok stærkeste be-
vis for menneskets nedstamning 
fra aber. (Man mente i Piltdown 
at have fundet resterne af  ”the 
missing link”. Det viste sig, at det 
var et menneskekranium og en 
abekæbe, som man havde sat 
sammen). Da det blev afsløret 
som svindel, skiftede fokus til 
andre argumenter. 

At vi deler næsten 99% ar-
vemateriale med chimpansen, 
har været et godt argument for 
slægtskab mellem aber og men-
nesket siden 1975. Dette ”bevis” 
er nu også hedengangen, efter 
at det i 2007 i et af den etable-
rede videnskabs tidsskrifter blev 
stemplet som en myte. Ingen 
kender den nøjagtige DNA-
lighed, men der er grund til at 
antage den til at være omkring 
70% eller derunder. 

Det stærkeste argument, jeg 

i sin tid stødte på, var begrebet 
”junk-DNA” – de 95% arvema-
teriale, som angiveligt er uden 
funktion, og som hævdedes at 
være rester fra den evolutionære 
proces – et totalt destruerende 
argument imod skabelse, for 
hvorfor skulle Gud have placeret 
95% ubrugeligt gen-materiale i 
vores DNA? 

I 2012 kunne også dette evo-
lutionsbevis stedes til hvile, 
da det store ENCODE Projekt 
afslørede funktion i det meste 
af de 95%, som før regnedes for 
uden funktion. 

Lighed er ikke slægtskab
Nogle evolutionister vil i dag 

hævde, at undersøgelser af ge-
netiske ligheder, som er blevet 
mulige, bekræfter evolutions-
teoriens påstand om slægtskab 
mellem organismer. Argumentet 
virker ganske stærkt, men kun 
fordi man ikke fortæller hele 
sandheden. 

De slægtskaber, man påstår at 
kunne etablere, er ofte i modstrid 
med det slægtskab, som evolu-
tionister allerede har fastslået på 
baggrund af den morfologiske 
(vedr. kropsform) lighed mellem 
organismer. 

Hvalens nærmeste slægtning 
er, set udfra DNA sammenlignin-
ger, fl odhesten. Så kan vi jo godt 
se, at enhver overfl adisk lighed 
ikke længere også kan tjene som 
bevis for slægtskab, for hvalen 

ligner sandelig ikke ret meget 
en fl odhest. 

Et af de mest brugte ”beviser” 
for evolution i disse år, er den 

såkaldte hval-sekvens. Det er 
en opstilling af en række fossiler, 
ordnet i en formodet evolutionær 
sekvens fra et hundelignende 
landdyr over en række mellemled 
til en fuldt akvarisk hval. 

Da intet slægtskab mellem 
de enkelte dyr kan bevises, 
er der tale om fantasi og ren 
formodning, hvilket jo ikke er 
noget bevis. 

Opstillingen er udført efter 
samme princip, som hvis du ville 
bevise slægtskabet mellem en 
ethjulet cykel og en bil: Først den 
ethjulede cykel, så den tohjulede 
efterfulgt af knallert, motorcykel, 
BMW Isetta, og til sidst den fuldt 
udviklede bil. Beviser sådan en 
opstilling, at bilen nedstammer 
fra den ethjulede cykel? Nej, 
selvfølgelig ikke, og på samme 
måde er de morfologiske lighe-
der mellem dyrene i hvalsekven-
sen ikke bevis på slægtskab. 

Ligesom mennesket har skabt 
individuelle maskiner med syn-
lige ligheder (både i udseende 
og funktion), således har Gud 
skabt individuelle organismer 
med tilsvarende ligheder. Og 
prøv at spørge en evolutionist 
om antallet af mellemled, antal-
let af mutationer for at nå fra et 
dyr i sekvensen til det næste og 
de tekniske problemer med at 
komme fra fuldt udviklet land-
dyr til havdyr i små trin (mikro-
evolution til makro-evolution).

Spørgsmål: Mange, som tror på ska-
belse, bruger argumentet, at evolution 
kun er en teori, og at vi derfor ikke 
behøver at tage den alvorligt. Kan 
man med sindsro bruge det argument, 
at evolution trods alt kun er en teori?

   
  Svar: At modsige evolutions-
tilhængere med argumentet, 
at evolution kun er en teori, er 
ganske i orden og jo fuldstændig 
i overenstemmelse med sandhe-
den – evolution er kun en teori. 

Men man kan så være forvisset 
om en dag at møde modargu-
mentet: ”Ja, men tyngdekraften 
er også en teori, og den vil du vel 
ikke påstå, at du bare kan se bort 
fra? Ting, der kastes op, falder 
jo ned igen”. Tricket går her ud 
på at sammenligne et fysisk (og 
dermed observerbart) fænomen 
med evolutionsteorien, som ikke 
er et observerbart fænomen. 

Ingen ved, hvad tyngdekraft 
er, men alle kan observere, at 
eksistensen af den er et faktum. 

Alle ved, hvad evolution er, 
men ingen har observeret eksi-
stensen af evolution. Det er groft 
set forskellen på de to. For tyng-
dekraftens vedkommende går 
teorierne på, hvad den er – ikke 

hvad den gør, for det ved vi jo. For 
evolutionens vedkommende er 
det en teori, at den overhovedet 
har fundet sted – ikke hvad den 
gør, det ved vi jo – altså hvis den 
har fundet sted.

 Af observerbare fænomener, 
som understøtter evolutionsteo-
rien, er der to kategorier: 

1) Homologi – at organismer 
ligner hinanden enten på syn-
ligt niveau eller på molekylært 
niveau. 

2) Variation inden for en art. 
Igen af disse to er bevis på, at 
evolution har fundet sted. Arter 
behøver ikke være i familie, fordi 
de ligner hinanden, og at der fore-
kommer variation indenfor en art, 
beviser ikke, at variationen kan 
føre til nye arter. De observerbare 
fænomener, som understøtter 
evolutionsteorien, er altså ikke 
beviser, men kun indicier. 

Med indicier mener jeg, at de 
kun kan pege i retning af mulig-
heden for, at evolution har fundet 
sted, ikke dokumentere den. Her 
ligger den afgørende forskel til 
tyngdekraften, for eksistensen af 
tyngdekraften kan bevises ved 
at kaste et objekt op og se det 
falde ned igen. Tyngdekraftens 

eksistens kan altså bevises, og 
det som er teori i forbindelse 
med den, går udelukkende på, 
hvad den grundlæggende skyl-
des. Evolutionsteorien kan ikke 
dokumenteres på samme måde 
som tyngdekraften og er således 
en ren hypotetisk størrelse.

Man kan altså med god samvit-
tighed i en diskussion hævde, at 
evolutionsteorien kun er en teori. 

Jeg vil dog selv afholde mig 
fra bruge argumentet, fordi 
teorien bliver fremstillet som 
værende et faktum både i 
undervisningssammenhæng og 
i TV’s naturprogrammer. 

Denne statsautoriserede og 
skattefinansierede misledelse 
har fuldstændig overbevist 
størstedelen af danskerne om, 
at evolutionen er et faktum. Ar-
gumentet kan derfor let lyde som 
en billig afværgelse fra en person 

uden større indsigt, så medmin-
dre du har fl ere skud i bøssen, så 
undlad at bruge argumentet, at 
evolution kun er en teori.

Jeg vil gerne her opfordre alle, 
som tror på skabelse, til at sætte 
sig ind i problemerne omkring 
evolution. 

Det er en god idé, at man lærer 
argumenterne og beviserne imod 
evolution at kende, så man har 
svar på rede hånd – især for at 
hjælpe børn og unge, som via 
uddannelsessystemet og medi-
erne dagligt bliver udsat for den 
officielle ”evolutionssandhed”, 
som efterhånden har antaget 
form af ren propaganda - også 
for at hjælpe den person i din 
omgangskreds, som kommer i 
tvivl om sin tro på Gud på grund 
af evolutionsteoriens fejlagtigt 
ophøjede status som konkret 
videnskab.

Kan evolutionsteorien være sand?

Kan man med sindsro bruge det argument, 
at evolution trods alt kun er en teori?

Hval-”beviset” er en række fossiler ordnet i en formodet udvikling 
fra et hundelignende landdyr over en række mellemled til en 
fuldt akvarisk hval. Men ligheden beviser intet. 

Her ligger den afgørende forskel - for tyngdekraften kan bevises 
ved at kaste et objekt op og se det falde ned igen.
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Af Bodil Lanting

Der sker en åndelig nedsmelt-
ning af historiske dimensioner 
blandt de ortodokse jøder i 
Israel.

Det messiansk-jødiske sam-
fund i Israel er blevet klar over, 
at mange ortodokse jøder nu 
er villige til at revurdere deres 
opfattelse af både de kristne og 
Kristus selv.

Hungrer efter Herrens ord
- Det ser ud til, at “haredi-sam-

fundet” (ultra-ortodokse jøder) 
lige så stille oplever en åndelig 
nedsmeltning af historiske dimen-
sioner. Disse mennesker, som 
bruger alle deres vågne timer 
på at læse i Torahen, hungrer 
så meget efter det ægte ord fra 
Herren, at fl ere hundreder af dem 
nu er villige til at læse “forbudt” 
litteratur for at fi nde ham, skriver 
det messiansk-jødiske nyhedsbu-
reau Kehila News.

Det messianske samfund blev 
klar over den nye trend gennem 
en artikel på byen Petach Tikvas 
hjemmeside MyNet. Her advares 
borgerne mod de Jesus-troende 
jøders “propaganda”.

Vant til angreb
Kehila News oplyser, at de 

messianske jøder hvert år beskyl-
des for at være højtlønnede 
bedragere, som indoktrinerer 
mindreårige til at forlade den 

jødiske tro.
Både kristne af jødisk og ikke-

jødisk baggrund oplever også, at 
haredierne får gennemført love 
for at mindske trosfriheden.

I juni 2015 måtte Jerusalem 
Kommune mødes med byens rab-
binere, før de kristne fi k tilladelse 
til at holde møder. Rabbinerne 
frygtede, at de kristne ville drive 
mission over for jøderne. Og 
forud for pave Frans’ besøg i 
Israel demonstrerede de ultra-
ortodokse ved stedet for “Den 
sidste Nadver”. Her hævdede 
de, at kristnes tilstedeværelse 
undertrykker deres egen tro.

Messias kalder på jøderne
Artiklen på MyNet ender dog 

med at antyde, at de messianske 
jøder er gode for landet og at 

de kristne har mere at frygte fra 
haredierne end omvendt.

Af artiklen fremgår det, at 
materialer om Jesus tiltrækker 
hundreder fra haredi-samfundet. 
De plejer ellers at omtale Jesus-
troende jøder som “jøder, der er 
blevet fremmedgjorte for deres 
jødiske arv” eller er “uvidende om 
den jødiske bibel”.

Kehila News tilføjer: “Nogle få 
israelske troende blev spurgt af 
MyNet, om de forstod, hvorfor de 
ultra-ortodokse er så fjendtlige 
imod os. De udtrykte alt fra at 
haredierne “nok vil komme til at 
acceptere os, hvis de lærer os 
at kende” til den overbevisning, 
at “de er imod os, uanset hvad 
vi gør”.

Men i virkeligheden handler 
anti-missions-panikken i Petach 

Tikva nok mest om, at “Messias 
rækker nu ud med så stor kraft 
imod den del af folket, der lever 
bag “Torah-forhænget”, at selv 
haredierne nu kommer til er-
kendelse af sandheden, vurderer 
Kehila News.

Gratis bibler
Det danske missionærpar 

Anne-Lise og Peter Madsen for-
tæller om bibeluddeling i Israel, 
som startede for et år siden.

- Jeg fi k det fra Herren, sidst vi 
var på vej til Israel. Han mindede 
mig om, at vi skulle give gratis bib-
ler til jøderne. Dagen efter ringede 
en ven fra Danmark og sagde det 
samme - og han sendte et stort 
beløb til biblerne. Vi talte så med 
Victor Kalisher fra Bibelselskabet, 
og han sagde straks, at de lige 
havde afsluttet et stort projekt og 
var klar til et nyt. 

Så nu bliver der uddelt bibler 
og anden kristen litteratur på 
hebraisk og andre sprog i byer og 
på strande i Israel. Folk kommer 
også ind i Bibelselskabets butik i 
Jerusalem og taler om troen. Det 
er en stor succes, især blandt de 
unge. Og vi får stadig penge ind 
til bibler hver måned.

Det betyder nok også noget, at 
Netanyahu har sagt til Jerusalem 
Post, at de kristne er jødernes 
bedste venner, slutter Anne-Lise 
Madsen.

Mange ortodokse jøder 
søger Jesus som Messias
Hundreder af jøder bag ”Torah-forhænget” læser nu ’forbudt’ kristen litteratur.

Af Bodil Lanting

- Gud griber stadig ind med mi-
rakler af bibelske dimensioner.

Det skriver Dr Jeremiah J. 
Johnston i bogen ”Unanswered”. 
Han er forsker i Ny Testamente 
og apologetik (trosforsvar) og 
har arbejdet med bogen i seks år. 

Forfølgeren ser Jesus
- Jesus viser sig for muslimer 

i hele Mellemøsten. Det er nogle 
kristne lidt utilpasse ved. Men 
jeg minder dem om Apostlenes 
Gerninger kap. 9. Hvem var det, 
Jesus viste sig for på vejen til 
Damaskus? Det var forfølgeren 
Saulus fra Tarsus! 

Vi behøver ikke sætte Gud i 
bås. Han kan sagtens arbejde 
uden om os, siger Jeremiah 
Johnston til The Christian Post. 

Forskeren kender mange ek-
sempler på kristnes udholdenhed 
under forfølgelser. For miraklerne 
sker især i den forfulgte kirke.

Forfulgte oplever mirakler
En kristen missionær i Kina 

fortalte Johnston om forfølgelser 
på linje med dem, vi læser om i 
Apostlenes Gerninger.

- I Beijing var jeg sammen med 
en af de over 5.000 missionærer 
i undergrundskirken. Han sagde 
til mig og min hustru: ”Jeremiah 
og Audrey, alt det, I læser om i 
Apostlenes Gerninger, sker i Kina 
netop nu. Gud Ånd gør de samme 

store ting også i dag.”
Kommunistpartiet har forsøgt 

at undertrykke den kristne tro i 
Zhejiang-provinsen. De fjernede 
kors fra kirkerne med henvisning 
til, at de var i modstrid med byg-
geloven. 

Ifølge Pew Research Center 
blev der på halvandet år fjernet 
1200 kors fra kirkebygningerne 
til stor frustration for Kinas 67 
millioner kristne.

Mest liv i forfulgte kirker
Mens verdens forfulgte kirker 

ser ud til at være fyldt med Guds 
Ånd, oplever Johnston, at vestlige 
kirker er faldet i søvn på vagten.

- Denne forpustede, slappe 
vestlige kirke kan ikke forstå, at 
vi vil dele hele vejledningen fra 
Guds Ord. Det overrasker mig 
ikke, at Gud ikke gør store ting 
i en kirke, der er faldet i søvn og  
blevet lullet i søvn. Vor kirke har 
brug for at blive vækket, og vi har 
brug for en nytænkning om troen, 
hvor vi ser Gud gøre mirakler og 
stoler på, at han gør det, som vi 
ser i den forfulgte kirke, mener 
Johnston.

Kristne i Vesten skal bare åbne 
deres øjne for at se Guds indgri-
ben, mener forskeren. 

- Der er ingen tvivl om, at der 
sker mirakler omkring os. Men 
ofte har vi bare hovedet nede i 
sandet, så vi ikke ser dem. Og så 
giver vi ikke Gud æren for dem, 
slutter Johnston.

- Vi oplevede for godt et år siden, at Herren sagde: Giv gratis 
bibler til jøderne’, fortæller Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen.

Forsker: ’Gud gør stadig store undere’
I en ny bog beskriver Jeremiah Johnston, hvordan Gud viser sig for muslimer i hele verden.

Verdens forfulgte kristne oplever det samme som Ny Testamen-
tes apostle, siger forsker Jeremiah J. Johnston i en ny bog. 

Brexit: Kirker opfordrer briterne 
til at vise omsorg for fremmede
Efter et mindre fl ertal har stemt for at forlade EU, advarer både 
den anglikanske og den katolske kirke i England og Wales nu 
briterne mod at blive fremmedfjendske. 

- Vi bør fortsat være gæstfrie og omsorgsfulde og bygge broer i 
stedet for mure, understregede biskopperne i en offi ciel udtalelse 
efter folkeafstemningen.

Nogle politikere mener, at valgresultatet skyldes folks vrede over 
de mange fl ygtninge, som kommer til Vesten. Den britiske premier-
minister David Cameron, som kæmpede for at Storbritannien skulle 
blive i EU, har taget konsekvensen af udfaldet og bebudet sin afsked. 

Nu opfordrer de britiske kirkeledere til særlig bøn for Cameron og 
andre politiske ledere i Storbritannien og Europa i forbindelse med 
de forestående forhandlinger om ”dramatiske ændringer”.

Bodil

Kristne underskriver erklæring 
mod kønsneutral ideologi i Norge
Flere organisationer og kirkesamfund i Norge har underskrevet 
en erklæring om bl.a. ægteskab, børn og Bibelens autoritet.

– Erklæringen sætter ord på nogle af de problemstillinger, der 
opstår som en konsekvens af både ægteskabsliturgi for samkønnede 
og den manglende bevidsthed om børns rettigheder. Desuden be-
skæftiger dokumentet sig med den kønsforvirring, der følger af den 
nye lovgivning, siger generalsekretær i Indre Mission Erik Furnes.

Blandt de organisationer, som har underskrevet værdidokumentet 
«Ekteskapserklæring» er Indremisjonsforbundet (ImF), Normisjon 
og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Det var styret i ’Stiftelsen Mor Far Barn’ i Kristiansand, som tog 
initiativ til at få lavet erklæringen.  Flere centrale pastorer og kristne 
ledere i byen har været involveret i processen. Samtidig bidrog 
15-20 kristne ledere fra andre dele af landet med værdifuldt input.

”Hensigten med denne ægteskabserklæring er at forklare og be-
grunde, hvad der står på spil i mødet med den kønsneutrale ideologi 
og at give støtte til en bibelsk forståelse, vejledning og forkyndelse”, 
hedder det i dokumentets indledning.

Erklæringen har seks dele med følgende overskrifter: 1. Jesus 
Kristus er vort forbillede og vor autoritet. 2. Vi er forpligtet på Bi-
belens lære om ægteskabet. 3. Vi deler den fælleskristne teologi 
om ægteskabet. 4. Relationen mellem mor, far og barn er unik. 5. 
Det er ikke diskriminerende at  hævde, at ægteskabet er for mand 
og kvinde. 6. Mulige konsekvenser af den kønsneutrale ideologi.

Erklæringen understreger, at samkønnet ægteskab blot er én del 
af en større, kønsneutral ideologi. Men kristne organisationer som 
ImF er ikke blevet hørt i forbindelse med de nye politiske vedtagelser.

Erklæringen er trykt i 10.000 kopier. Den ligger også på nettet.
KPK/Bodil

Jesus-fi lm oversat til 8 nye sprog
The JESUS fi lm, som i mange år er blevet brugt til evangeli-
sering og har kaldt mange til tro verden over, er nu oversat til 
otte nye sprog.

 Ifølge ChristianToday.com svarer de otte nye sprog til, at 6,5 
millioner fl ere nu kan nås med evangeliet på deres eget sprog.

JESUS Film projektets talsmand, Joe Class, siger, at folk fra alle 
de otte sprog har været til screening af fi lmen.

 - Det var helt fantastisk at tage til det sted og have medlemmer 
af de otte forskellige sproggrupper samlet. Vi takker alle Gud for det, 
han har gjort, og vi håber og beder om, at der vil ske en forvandling, 
og at der bliver startet nye kirker på baggrund af dette, siger Class.

Joe Class talte med fl ere deltagere, som siger, at Jesus-fi lmen 
nu vil føre til kirkeplantning i deres sproggruppe.

- Der har været en meget tæt forbindelse i de sidste hundrede år 
mellem oversættelsesarbejdet og væksten i den evangeliske kirke. 
Der er et helt utroligt link mellem oversættelse af Guds Ord, selve 
evangeliet, kirkeplantning og det, at folk kommer til tro på Kristus. 
Det er fantastisk at leve på dette tidspunkt i historien og se det hele 
ske, siger Joe Class.

Bodil

Nu kan 6,5 millioner nye mennesker høre evangeliet ved at se 
den evangeliserende Jesus-fi lm på deres eget sprog.
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Da kannibalerne 
fi k et ord for at 

tilgive - og lærte 
hvad det betyder

Sigmund og hans familie boede på Papua Ny Guinea i 19 år for at lære 
af et stammefolk - og for at give dem Bibelen på deres eget sprog.

Af Bodil Lanting

På umanakainu-sproget var der 
ikke noget ord for at ’tilgive’. 
Det var ’øje for øje og tand for 
tand’. Mænd slog deres koner, 
og man tog hævn, hvis man led 
uret. Alternativet var selvmord 
eller at forlade stammen.

Sigmund Evensen fortæller, 
hvordan det hele blev anderledes:

- En aften kom en af mine 
oversættere, Aidani, og gav mig 
den rystende besked, at han ville 
forlade os og ikke vende tilbage. 
Jeg blev helt fortvivlet, for han 
var min ven og den bedste af 
oversætterne. Men én havde 
fornærmet ham, så der var ikke 
andet at gøre, sagde han.

Ingen kan gøre det
- Midt i min fortvivlelse be-

gyndte mit hjerte pludselig at 
banke hurtigere. Jeg havde fået 
en indskydelse. For Aidani havde 
brugt ordet denimena, som be-
tegner en selvbestemt handling 
uden betingelser. Måske kunne vi 
alligevel fi nde et ord for at tilgive.

Jeg spurgte ham: ”Kan man 
sige denimena sammen med 
ordet for at ’viske noget ud af 
tankerne’?” Jeg vidste, at det ville 
være en helt ny sammensætning 
af to ord i sproget. 

- Kan man sige det? gentog jeg.
- Jo, du kan sige ”Denimena 

notagogapani”, (Jeg vælger at 
tilgive dig betingelsesløst), men 
ingen kan gøre det i virkelighe-

den, svarede Aidani.
- Nej, vi mennesker kan ikke 

klare det selv. Men vi kan bede til 
vores Far Gud, så vil han hjælpe 
os, svarede jeg.

- Jeg sov ikke meget den nat, 
for jeg frygtede, hvad der kunne 
ske. Men tidligt næste morgen var 
Aidani der stadig. Han blev den 
første, der tilgav i det samfund. 
Senere blev han en af stammens 
første kristne! fortæller Sigmund.

Åndeligt mørke
I mange år var Sigmund og 

hustruen Ingjerd tavse om deres 
tro og værdier, mens de iagttog 
vennerne i stammen både i glæde 
og sorg - og under konfl ikter.

- Der var et åndeligt mørke. Der 
var troldmænd og frygt for onde 
ånder. Vi oplevede, hvordan kvin-
der blev mishandlet. En nat lød 
der høje skrig. Et barn var død ved 
en ulykke, og barnets far havde 
angrebet sin kone for at straffe 
hende. Hun blev fundet på klip-
pen, lige før hun sprang i døden.

- Jeg greb ikke ind. Jeg har 
aldrig prædiket for dem. Vi skulle 
lære af dem. Vi var som små 
nyfødte babyer, der skulle lære 
sprog og dagligliv af dem. 

Men en dag 
sku l le  Guds 
ord,  som de 
s e l v  h a v d e 
oversat ,  for-
va n d l e  d e m 
indefra, siger 
Sigmund. Og 
det kom til at 
ske. 

Forvandling
Seks år se-

nere løb Aidanis 
hustru skræk-
slagen ned ad 
stien med sin 
bevidstløse to-
årige søn i ar-
mene. Aidani 
løb efter hende 
og indhentede 
h e n d e . M e n 
han slog hen-
de ikke. I stedet 

sagde han:
- Nu må vi be’ til vor Far Gud.
De knælede dér på stien og 

lagde hænderne på den lille 
dreng. Senere kom de tilbage til 
landsbyen og fortalte os: 

”Da vi havde bedt, slog han 
øjnene op. Først græd han lidt, 
og så kom smilet!”

- Hvilken forandring i det sam-
fund! siger Sigmund. Han fortæl-
ler, hvordan Gud lagde tingene til 
rette for evangeliet, allerede mens 
bibeloversættelsen foregik:

En ung mand fra stammen 
var blevet kristen under studier i 
storbyen. Det var i sig selv utroligt, 
at en ung mand fra denne fattige 
og tilbagestående stamme kom 
på universitetet. Og det var endnu 
mere utroligt, at han ikke benyt-
tede chancen for at bosætte sig i 
byen og få et fedt job. Men nu ville 
han vende tilbage trods al woo-
doo og sort magi, for han havde 
hørt Guds kald til at gøre det. 

Det var i julen 1986. Studenten 
fortalte sin stamme om Jesus - og 
52 blev kristne! Og herefter gik 
det meget lettere med oversæt-
telsesarbejdet, fortæller Sigmund.

En, to og rigtig mange
Mange begreber fra Bibelen - 

og fra verden udenfor stammen 
- var totalt ukendte for umana-
kainaerne. De boede i et meget 
svært tilgængeligt højland med 
stejle bjergskråninger.

Nogle af de ældste mænd i 
byen havde tidligere mødt ”hvid-
rumper”, dvs. hvide mennesker. 
De var nemlig blevet tvunget 
med i krigen af de allierede og 
havde hjulpet soldater fra USA og 
Australien. De fortalte om ”store 
fugle”, som kom fl yvende med 
færdiglavet mad til soldaterne. 

I umanakainafolket var der nog-
le forestillinger om, at hvidrum-
perne i virkeligheden var ånder 
af afdøde. En lokal profet havde 
i en drøm set en hvidrumpe med 
meget hår på brystet, som kom for 
at bosætte sig i landsbyen.  Det 
var specielt, for umanakainaerne 
har ikke selv hår på kroppen. 

Denne hvidrumpe skulle så 
være forløberen for Iyesu, som 
ville vende tilbage fra dødsriget 
med al den materielle rigdom, 
man kunne forestille sig. Til den 
tid ville ingen behøve at dyrke 
jorden, og færdigtilberedt mad 
ville helt af sig selv dukke op i 
store mængder.

Da Sigmund ankom til lands-

byen første gang efter en hals-
brækkende klatretur over bjerge 
og fl oder, tog folket derfor godt 
imod ham. De ville sikre sig, at 
han ikke tog væk igen. Til deres 
overraskelse fortalte han dem, 
at han ville komme med hele sin 
familie og bo hos dem for at lære 
deres sprog. 

I april 1980 ankom Sigmund så 
sammen med Ingjerd, Heidi (6) og 
Per Einar (4) for at bosætte sig i 
landsbyen. 

- Vi boede blandt folket højt 
oppe i bjergene. Vi havde ikke 
noget fælles sprog. Ingen af dem 
kunne læse og skrive. Og der var 
ingen kristne. I begyndelsen hørte 
vi bare lyde uden at fatte noget. 
Men folk adopterede os som en 
del af deres egen familie, og de 
hjalp os med at bygge et hus på 
pæle, fortæller Sigmund.

Folkets forestilling om Iyesu, 
der skulle komme med gaver fra 
dødsriget, stammede fra misfor-
ståelser af evangeliet. For der 
fandtes en kristen kirke nogle 
dagsrejser væk. Men de talte et 
helt andet sprog, og misforståel-
serne fl orerede.

- Det var nødvendigt at gå 
meget langsomt frem for ikke at 
forvirre folk endnu mere, siger 
Sigmund. Han fortæller, hvor 
vanskeligt det var at oversætte 
ord for større vandmængder. For 
folk kendte hverken til søer eller 
sejlads. De havde heller ingen tal. 
Hvis en umanakaina skulle tælle, 
var det ”En, to og rigtig mange”.

Ikke bare solskin
Det var en stor omvæltning 

for hele familien i Norge, da 
Sigmund og Ingjerd i sin tid fi k 
kald til at blive missionærer. Han 
var uddannet maskiningeniør og 
kunne slet ikke forestille sig, at 
han kunne lære andre sprog. Det 
var svært at fortælle familien, at 
han ikke kunne føre familiefi rmaet 
videre. De ansatte mistede deres 
arbejde, da fi rmaet lukkede.

Mens de boede hos umanakai-
naerne, fi k Sigmund hjernemala-
ria og kunne ikke holde medicinen 
i sig. Familien måtte kæmpe for 
ikke at blive udsat for troldmæn-
denes ritualer. Men Ingjerd fi k via 
radioen kristne venner til at bede 
for Sigmund, og han blev rask. 
Det var umanakainafolket vidne 
til, før de endnu var blevet kristne.

Familien Evensen oplevede 
den glæde, at familien blev for-
øget med endnu to børn, mens de 
boede på bjeget. Men de mistede 
også en søn, der døde få dage 
efter fødslen. 

Det gjorde stærkt indtryk på 
folket. De hvide var altså ikke 
usårlige ånder, der var vendt 
tilbage fra dødsriget. Og Sigmund 
og Ingjerd fi k en ny titel og status 
i samfundet som mapeyara - 
forældre, der har mistet et barn 
ved død.

Menneskekød er bittert
- De spiste menneskekød, men 

det smagte bittert. De dræbte folk 
og tog kroppene med sig. Tar-
mene trak de ud og brugte som 

tov til at lave net, fortæller en af 
de gamle i umanakainastammen. 
Hans beretning er kommet med i 
dokumentaren ”Rejsen til Papua 
New Guinea”, som for tæller 
om arbejdet med at oversætte 
Ny Testamente til umanakaina. 
Familien Evensen var med til 
at fejre udgivelsen af bøgerne 
i september 1999, og Sigmund 
selv dansede sammen med stam-
mens mænd i optoget foran de 52 
bogkasser.

”Du er en af os og du taler vo-
res sprog. Men du ser skrækkelig 
ud”, havde folk sagt til Sigmund, 
da han ankom. 

- Og sådan gik det til, at jeg 
dansede med kun iført et læn-
deklæde og med barkstrimler på 
brystet. På hovedet havde jeg 
fjer af paradisfuglen og mellem 
tænderne holdt jeg en stor kina-
skal, mens jeg efter bedste evne 
prøvede at holde rytmen, så fje-
rene på mit hoved svingede i takt 
med de andre danseres, fortæller 
Sigmund med et stort smil. 

Familien gik meget langt for at 
gøre sig til et med umanakaina-
erne. For Jesus selv ydmygede 
sig, blev menneske og gav sit 
liv for at frelse os. Det forstod 
kannibalstammen, da de lærte 
om Guds tilgivelse gennem den 
norske familie og den bibel, de 
fi k oversat.

Sigmund Evensen var ho-
vedtaler på Wycliffe Danmarks 
årsmøde i juni. Familien bor nu 
i Norge.

I den norske TV-dokumentar ’Rejsen til Papua Ny Guinea’ fortæller en af Sigmund Evensens 
tidligere naboer, hvordan hans stamme plejede at partere og æde deres fjender. Men da folket fi k 
Bibelen på deres eget sprog, lærte de, hvad det vil sige at tilgive og leve i fred med hinanden.

I bogen ’De skjulte ord’ fortæller Sigmund Even-
sen om sin families liv og arbejde gennem 19 år 
i den tidligere kannibalstamme.

En lokal profet havde 
i en drøm set en hvid-
rumpe med meget hår 
på kroppen, som kom 

for at bosætte sig i 
landsbyen.
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Af Tina Varde

- Fra 1. september er Alpha 
Danmark en del af den største 
evangeliserings-kampagne 
nogensinde. Vi er med i en 
global kampagne, hvor vi fri-
modigt siger: Vi inviterer hele 
Danmark til Alpha, fortæller 
Claus Mester. 

- Vi håber, at alle kirkerne her-
hjemme vil være med til at få det 
til at lykkes. Vort internationale 
kampagnenavn er den britiske 
eventyrer, forfatter og tv-stjerne 
Bear Grylls, der er verdenskendt 
fra tv, hvor han kører vilde shows 
med kendte. Bear Grylls er kristen 
og har selv været på Alpha-
kursus. Mange husker et af højde-
punkterne i hans karriere - mødet 
med Barack Obama i ødemarken 
i Alaska, hvor de sluttede med at 
bede, siger landslederen.

Fra Citykirken til Alpha
Siden 1. marts har Claus Me-

ster haft travlt med at afvikle 
jobbet som frikirkepræst i City 
Kirken i Taastrup, sælge famili-
ens hus i Roskilde og sætte sig 
ind i jobbet som leder af Alpha 
Danmark – med fuld tiltrædelse i 
Århus omkring 1. september. Ikke 
mindst den store kampagne giver 
nok at se til.

Kendt af 1.5 mia.
- Bear Grylls shows er tilsam-

men blevet set af 1,5 milliarder 
seere. Han har desuden en høj 
såkaldt likeability - dvs. er kendt 
og elsket af de fl este… af kine-
sere, arabere... 

- Nu håber vi bare, at rigtig 
mange kirker vil invitere hele 
deres lokalområde og være en 
del af Alpha-kampagnen. Der 
kommer pressemeddelelser og 
helt nyt invitations- og undervis-
ningsmateriale til kurserne. 

Vi opfordrer alle kirkerne til 
at bidrage med bannere, busre-
klamer og til på enhver måde at 
skabe størst mulig opmærksom-
hed om den fælles invitation til 
introduktionskursus, siger han.

Som at starte forfra
- Selvom Alpha har været i 

Danmark i ca. 20 år, føles det som 
at starte forfra. Jeg har selv kørt 
Alpha og ægteskabskurser. Både 
som underviser og som arrangør 
i City Kirken – og tidligere. Mit nye 
job føles som spændende iværk-
sætteri på et professionelt plan.

- Der er lavet en ny serie med 
16 undervisningsfi lm, som gratis 
kan vises, når der fra efteråret 
skal holdes nye grundkurser i kri-
sten tro over hele landet, fortæller 
Claus Mester.

Ny fi lmserie til Alpha
I april var der verdenspremiere 

på den nye fi lmserie, som er alle 
talerne i en professionel kvalitet. 
Filmene er i øjeblikket ved at blive 
oversat til dansk. Så man i kir-
kerne fremover kan sætte en ny 
fi lm på hver aften i kursusforløbet.

- Alpha-grundlægger Nicky 
Gumbel medvirker sammen med 
bl.a. Bear Grylls og to dygtige 
tv-værter, der præsenterer hvert 
afsnit. Det er hele kurset, som nu 
fi ndes på fi lm – i små bidder til de 
ti uger, siger han. 

Claus Mester har tidligere ar-
bejdet for SBS TV, som nu hedder 
Discovery Networks Denmark. 
Her var han redaktør i en periode, 
indtil han var i starten af 40erne, 
så han føler sig på hjemmebane 
som leder af bearbejdningen af 
de nye fi lm.

- Når jeg ser det nye materiale, 
bliver jeg slået af enkelheden. 
Det er enkelt og evangelistisk 
og handler om de vigtigste ting i 
troen, så det kan bruges på trods 
af kirkeskel. Som en sognepræst 
sagde til mig forleden: ”Vi er glade 
for materialet og tilpasser det vo-
res sammenhæng og forståelse, 
hvor der er behov for det”.

Spis, lær og tal sammen
En Alpha-aften indeholder 

altid tre ting: Fællesspisning, 
undervisning og dialog mellem 
deltagerne. 

Deltagere mødes en aften 
om ugen i ti uger samt en enkelt 
weekend. Man spiser sammen, 

får undervisning i den kristne tro 
og taler bagefter sammen i små 
grupper. Ofte bliver der under-
vejs talt om nogle af livets store 
spørgsmål, som man ikke altid får 
talt om i hverdagen.

Afhængig af Guds ånd
- Inden jeg startede som lands-

leder, tog jeg et ”Run Alpha kur-
sus” i England. Her var der mas-
ser af bøn og en fi n enkelhed…
især med brug af den helt enkle 
bøn ”Kom Helligånd”. For Hellig-
ånden er den bedste vejleder og 
læremester. 

Hvis Alpha skal lykkes, er 
vi afhængige af, at Guds Ånd 
overbeviser og hjælper menne-
sker. Det er ikke materialet, men 
Ånden, der gør den største del 
af arbejdet. Det er også derfor, 
materialet kan bruges af alle, 
siger Claus Mester.

Oversat til 112 sprog
Alpha kurserne bruges her-

hjemme i mange folke- og fri-
kirker, ungdoms- og missions-
foreninger og såmænd også i 
fængsler. I udlandet bruges det 
også i bl.a. militæret. 

- Alpha er oversat til omkring 
112 sprog og fi ndes i 169 lande. 
For eksempel på arabisk, farsi, 
urdu, engelsk… Det er det sam-
me, der læses overalt i verden 
- nogle steder i grupper med tolk. 

På verdensplan har 29 mil-
lioner gennem årene prøvet et 
kursus, fortæller han.

For få evangelister
- Alpha er for alle dem, der er 

på vej til at udforske den kristne 
tro. Ofte er det ellers et område, 
der bruges for lidt kræfter på. Der 
er for få evangelister herhjemme. 

For nylig afl yste man en kon-
ference, der skulle skaffe fl ere 
evangelister… på grund af for 

lille tilmelding. 
Jeg har altid kunnet lide at 

arbejde med nye mennesker, 
også i forretningslivet, og med 
nye områder. 

Det er rart nu at kunne bruge 
det i min åndelige tjeneste.

Uvidende danskere
- Danmark har stærkt brug 

for, at fl ere lærer om den kristne 
tro i en tid, hvor vi prøves på vor 
bekendelse af mange nye men-
nesker med en anden baggrund. 

Som Naser Khader har pointe-
ret: Hvis man tager en dansk, en 
jødisk og en muslimsk teenager 
og spørger dem om deres tro, 
så vil jøden og muslimen give 
et omfattende svar. Den danske 
teenager vil ikke vide, hvad han 
skal svare. 

De mange fremmede giver os 
perspektiv. De får os til at forstå, 
at vi har behov for, at fl ere menne-
sker vælger at være efterfølgere, 
vælger den kristne tro, siger han.

Det brænder jeg for
Claus Mester så opslaget om 

jobbet som landsleder på nettet.
- Jeg læste ”brænder du for at 

dele evangeliet med danskerne? 
Vil du løfte Alpha til næste ni-
veau?” og så vidste jeg bare, at 
det skulle jeg søge – og at jeg 
sikkert også ville få det. 

Det var sådan en fornemmelse 
af, at ”det var skrevet til mig”. Jeg 
ringede til bestyrelsesformanden 
og spurgte, om stillingen havde 
været opslået længe. 

”Et døgn”, lød svaret. Og uop-
fordret fi k jeg fl ere bekræftelser 
på, at jeg skulle søge jobbet.

Et stort skridt
- Det er et stort skridt for os 

at sælge hus og fl ytte til Århus. 
Det er et idealistisk valg, vi har 
truffet. Jobbet er en fi rs procent 
stilling, og det er ikke en højtløn-
net lederstilling. Jeg skal have 
fundet de sidste tyve procent ved 
siden af, og af alle de jobs, jeg har 
søgt, er det lønmæssigt det lavest 
lønnede. Men det er samtidig 
jobbet med det bedste indhold 

og jobbeskrivelse. Og Jylland er 
et dejligt sted. Vi vil gerne bo i 
Århus, siger han.

Huset i Roskilde er sat til salg, 
og hans hustru, Gina, som er pæ-
dagog, skal også have fundet et 
nyt job. Parret har to voksne børn, 
som bor i Århus. Deres tredje 
barn bliver boende i Roskilde for 
at færdiggøre gymnasiet.

- Det er dejligt, at vore store 
børn i forvejen bor i Århus. Vi 
har været meget engageret i 
Roskilde i 19 år. Men at fl ytte er 
et lille offer for et stort formål, 
mener han.

Prøv, kør, giv
De tre målgrupper, Alpha ar-

bejder med og henvender sig til, 
kaldes: Prøv, kør og giv.

- ”Prøv” er alle dem, vi håber vil 
prøve et kursus og lære om tro. 

”Kør” er de mange frivillige, 
der vil være ledere og deltage i 
afholdelsen af kurset i landets 
kirker og trosfællesskaber. 

”Giv” er alle gavegiverne – alle 
vore sponsorer, som gør det mu-
ligt at tilbyde gratis kurser, så vi 
kan få skabt større viden om den 
kristne tro, forklarer Claus Mester.

Mange har svært ved at se sig 
selv som kursus-arrangører og 
har derfor brug for mere viden. 

Kør Alpha-materiale er for 
arrangører, og kan downloades 
gratis. Vil man også have bøger, 
koster de dog noget.

Behov for partnere
- Giv Alpha er afgørende for 

vore muligheder for at komme 
bredt ud. En stor del af mit ar-
bejde er at være fundraiser. Jeg 
skammer mig ikke over at samle 
ind til noget, der er så godt. Vi 
har fået det for intet, og vi giver 
det for intet. Men vi har behov for 
nogle, der vil stå fadder til andre. 
Nogle, som vil hjælpe andre med 
at opleve troen. 

- Vi går ud til enkeltpersoner, 
som vil være faste partnere. Vi 
spørger desuden kirkerne, om 
de vil være partnere og støtte og 
bruge os. Og sponsorer. 

Vi har også stort behov for 

nogen, der beder for, at det her 
skal lykkes: Forbøn for at få det 
hele til at hænge sammen i den 
store kampagne. Vi har altid brug 
for nogle, der vil arrangere kurser. 

Behov for frivillige
- I det hele taget har vi et stort 

behov for frivillige – og Alpha ”le-
ver” jo kun på grund af deres ind-
sats i kirkerne. Hvor de hjælper 
med alt det praktiske, underviser 
og arrangerer weekends.

Vi skal nu i gang med at træne 
teams forud for efterårets kam-
pagne, skaffe løn til praktikanter 
og studenterhjælp, og vi skal 
bruge nogle stabile frivillige til 
landskontoret i Århus – som vil 
oversætte, skrive, give en hånd 
med rengøring, fotografere, ved-
ligeholde hjemmeside… 

Vi leder efter folk, der er mo-
tiverede og ønsker at gøre en 
frivillig indsats for at hjælpe med 
at lede mennesker til Gud. Som 
vil arbejde sammen for et højere 
formål. Alpha handler mere om at 
forsøge at skabe nye trosfælles-
skaber end om et kursus, slutter 
landslederen.

Claus Mester er 47 år, og han 
har overtaget som landsleder i 
Alpha Danmark efter Levi Dør-
ken, der fratrådte ved årsskiftet.

Alphas historie: 
• Alpha startede som et intro-

duktionskursus i den kristne tro 
i kirken Holy Trinity Brompton 
Church i London med præsten 
Nicky Gumbel. 

• Kurset appellerer til menne-
sker, som ikke nødvendigvis 
beskriver sig selv som kristne, 
men måske er på vej. 

• Alpha blev hurtigt populært, 
og i begyndelsen af 1990’erne 
spredte det sig til andre lande. 

• Den nu pensionerede præst 
Helge Pahus fra den karis-
matiske folkekirke Karlslunde 
Strandkirke bragte kurset til 
Danmark i 1995. 

• Alpha-materialet stilles gratis til 
rådighed – til download.

• www.danmark.alpha.org

Claus er  
ny Alpha-
leder i
Danmark
Claus Mester starter med et brag af en Alpha-
kampagne til september, hvor hele Danmark 
inviteres på kursus i kristen tro. Men han kan 
ikke gøre det alene. Hvem vil være med?

Den verdens-
kendte wild life-
eventyrer Bear 
Grylls medvirker i 
kampagnen. Her 
er han sammen 
med USAs præsi-
dent Obama.

Alpha er for alle 
dem, der er på vej 
til at udforske den 

kristne tro.
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Af Henri Nissen

En lille stump papyrus vakte i 
2012 stor opsigt, fordi en linje i 
den koptiske tekst kunne læses 
som 'Jesus sagde til dem: »Min 
hustru...«'

Den feministiske professor i 
bibelsk arkæologi, Karen King, of-
fentliggjorde bevidst dokumentet 
tæt på Vatikanet i Rom som en 
protest imod kirkens kvindesyn. 

Påstanden om, at Jesus havde 
et forhold til Maria Magdalene, 
var tidligere fremsat i populære 
bøger, som The Holy Blood and 
The Holy Grail. 

Denne teori bryggede Dan 
Brown videre på i sin bestseller-
roman Da Vinci Mysteriet fra 2003 
og i fi lmen med Tom Hanks, der 
indtjente mange millioner.

Og endeligt kom så papyrus-
sen i 2012, som den anerkendte 
professor påstod var ægte.

Altsammen noget, der un-
derminerede den kristne tro og 

evangeliernes troværdighed.
Andre forskere var kritiske og 

mente, at Walter Fritz, som på-
stod at have købt papyrussen af 
en amerikaner, der var involveret 
i minedrift i 1999, selv stod bag 
et falskneri. 

Men dengang støttede også 
det anerkendte tidsskrift Harvard 
Theological Review, at papy-
rusteksten var ægte.

Imidlertid viste grundig journa-
listisk research udført af Atlantic 
Monthly og Live Science, at 
Walter Fritz selv stod bag den 
falske papyrustekst. Fritz havde 
siden 1995 beskæftiget sig med 
ægyptiske tekster på elev-niveau.

Det lykkedes ham også en 
kort periode at blive direktør for 
Stasi-museet i Berlin uden ud-
dannelse, men efter et halvt år 
forlod han stedet efter kritik af, at 
fl ere genstande var forsvundet.

Walter Fritz, der nu er bosat i 
Florida, videregav papyrus-styk-
ket til Karen King og påstod, at en 
afdød professor ved navn Peter 

Munro ved det Frie Universitet i 
Berlin havde udtrykt sig positivt 
om det. Beviset var et brev fra 
Munro, som har vist sig at være 
falsk. Men den falske papyrus 
understøttede professor Kings 
egen agenda, og hun undersøgte 
aldrig ordentligt, hvorfra papyrus-
sen stammede. 

Det gavner heller ikke Walter 
Fritz’ troværdighed, at han i 2003 
gik ind i pornoindustrien og har 
lavet en række pornografiske 
hjemmesider på nettet, som viser 
hans hustru have bunkesex med 
andre mænd. Kvinden mener, 
hun hører engle og har selv udgi-
vet en okkult bog, som hun påstår 
er dikteret af (faldne?) ”engle”.

Til Atlantic Monthly indrømmer 
professor Karen King nu nødtvun-
gent: »Jeg havde åbenbart ingen 
viden om denne fyr (Walter Fritz). 
Han løj for mig.«

Men indrømmelsen kommer 
altså efter, at en masse men-
nesker er blevet bedraget - og 
forvirrede.

Papyrus om Jesus’ 
’kone’ var falskneri
En stump papyrus, der ’beviste’, at Jesus var gift med Maria Magdalene, 
er nu afsløret som falskneri. Pinligt for professor i bibelsk arkæologi...

Professor, dr. theol. Oscar 
Skarsaune, der er norsk eks-
pert i oldkirkens kristologi, 
afslører i sin bog - Den Ukendte 
Jesus - de mange løgne og 
selvmodsigende påstande om 
Jesus, som er spredt gennem 
bl.a. Da Vinci Mysteriet.

Skarsaunes bog på 288 sider 
afslører, at ingen af de historiske 
påstande i Da Vinci-koden bliver 
stående som sande efter en 
undersøgelse. Heller ikke påstan-
den om, at Leonardo da Vinci var 
stormester i Sions Orden, og at 

hans berømte billede Den Sidste 
Nadver afbilder Maria Magdalena 
til venstre for Jesus. 

Sions Orden blev først opret-
tet i 1956. På Leonardos billede 
er det apostlen Johannes, som 
vises. De feminine træk var den 
sædvanlige måde at afbilde ham 
på som meget ung mand og 
fi ndes på talløse billeder i middel-
alderen, ikke bare hos Leonardo.

Grundlaget for påstanden om 
Jesus og Maria Magdalene var 
angiveligt en sigøjnerlegende 
fra 1200-tallet, som Brown har 
forfalsket. 

- Ingenting af det, Dan Brown 
hævder om historiske hændelser 
i oldtiden og middelalderen, er 
korrekt, konstaterer Skarsaune.

Henri.

Den Ukendte 
Jesus 
Nye kilder til, 
hvem Jesus 
virkelig var. Da 
Vinci Mysteriet. 
Gralsfortællin-
gerne. Thomas-

evangeliet. Q-kilden. 288 sider, 
indbundet. Focal, 149,95 kr.

Papyrussen, der skulle vise, at Jesus var gift med Maria Magdalene, blev bakket op af den kendte 
feministiske bibelarkæolog Karen King i Harvard Theological Review. Det forvirrede en masse men-
nesker og tog måske troen fra nogle. Men det var et falskneri af Walther Fritz, viser det sig nu.  

Millioner troede på løgnene
Professor: Da Vinci Mysteriet bygger på løgne og forvanskninger.

BØGER til sommerferien
BRODER NATHAN 

Kærlighed driver  
frygten ud
En egypters vej fra had til tilgivelse
»Broder Nathan valgte at sætte Gud 
og hans ord før alt andet i sit liv, og 
Gud gik med ham gennem de største 
kriser i hans liv og brugte ham på en 
helt særlig måde til at forkynde og 
undervise kristne ledere i Egypten.«
Wessam Youssef, Internationalt Kris-
tent Center, Aarhus

RUNAR BANG

Tre i et træ &  
Skatten i Liljedal
Følg vennerne Steen, Erland 
og Tilde, som har en hem-
melig klub i et træ. Skønne 
og sjove bøger til oplæsning 
eller læs selv fra omkring 6 år.

OLE ANDERSEN

Slutspillet om Israel
Bibelens profetier og  
verdenshistorien
Israel er i fokus i et stort antal 
fremtidsprofetier i Bibelen. Men 
er der nogen sammenhæng 
mellem det moderne Israel og 
de bibelske profetier? 
Ole Andersen ser en stor sam-
menhæng mellem løfterne 
for Israel og verdens håb.
Udg. i samarb. med Ordet & 

Israel

FREDE MØLLER

Kaldet
Frede Møllers baggrund og opvækst 
pegede ikke i retning af, at han skulle 
blive præst. Men en søndag morgen i 
1963, da han var 15 år gammel, vågnede 
han og hørte kirkeklokken kalde: »Kom 
nu! Kom nu!« Det gjorde han så. Og 
lige siden har kirken og den kristne tro 
været omdrejningspunktet i hans liv. 

BODIL SANGILL

Sommersonater
Kærlighedsroman i Bodil 
Sangills eftertænksomme 
skrivestil, hvor hun giver 
syn for de glæder og mulig-
heder de små ting i hverda-
gen rummer.

THOMAS TEGLGAARD

JOHN – Et år med 
Johannesevangeliet
Andagtsbogen »John« hed-
der sådan, fordi den fører dig 
igennem Johannesevangeliet 

– og dermed tæt på verdens-
historiens vendepunkt: Jesus 
Kristus.
Forfatteren forener sine til ti-
der vanvittige indfald med en 
dyb respekt for det bibelske 
budskab og en insisteren på at 
trænge ind i, hvad det betyder 
for os i dag. 

JØRGEN HEDAGER NIELSEN

Han gør alting nyt
Om de sidste tider, Jesu genkomst og 
den nye jord
»Som læser sidder jeg tilbage med en fry-
defuld forventning om himmel og jord.«
Josua Christensen, Udfordringen 
»Giver en ualmindelig god vejledning til 
at arbejde med de vanskelige spørgsmål.«
Indre Missions Tidende

BØRGE HAAHR ANDERSEN

Duften af Edens have
Børge Haahr Andersen har begået 
endnu en samling velskrevne, finur-
lige og tankevækkende erindringses-
says, hvor erfaringerne fra den lille 
verden ses i sammenhæng med Bi-
belens store og forunderlige verden. 

MAX LUCADO

Lys på bunden af brønden
Med udgangspunkt i den bibelske be-
retning om Josef tager Max Lucado fat 
om livets tunge spørgsmål.
»... en uvurderlig hjælp og støtte, når li-
vet gør ondt og man ikke med sin bedste 
vilje kan se Guds finger i det, man mø-
der.«
Udfordringen
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Troværdig fi lm om bønnens magt
War Room er trods sit lave budget en professionel og underholdende fi lm om et åndeligt emne, så det bliver til mere end underholdning.

Anmeldt af Henri Nissen

War Room kan oversættes 
med kommandocentral. Dét 
sted, hvor strategien lægges, 
og angrebene sættes ind imod 
fjenden.

I fi lmen War Room handler det 
om et war room i den åndelige 
krig. Her møder den kvindelige 
hovedperson, ejendomsmæg-
leren Elizabeth, spillet af debut-
tanten Priscilla Shirer, en ældre 
dame, der skal sælge sit hus. 

Den ældre kvinde, Miss Clara 
(spillet mesterligt af Karen Aber-
crombie), spørger frimodigt, hvor 
hun går i kirke, og hvordan det 
går med hendes ægteskab. Og da 
Elizabeth indrømmer, at det ikke 
går godt med det, udfordrer Miss 
Clara hende til at bede.

Samtidig er manden Tony (spil-
let af den tidl. american football-
spiller T.C. Stallings) på vej ind 
i en affære med en kvindelig 
forretningsforbindelse. 

Nu bliver der kamp i den ånde-
lige verden. Og hvordan det går, 

skal vi ikke afsløre her. Men der 
er mere blandet ind i historien end 
utroskab. Der er også kriminalitet, 
mistet job og meget mere.

Bøn som en krig
Historien handler ikke blot om 

det unge pars problemer, men om 
at opdage - og bruge - bønnens 
mægtige kræfter.

Miss Clara har fået på hjerte 
at give sine erfaringer videre 
til Elizabeth. For hvis man skal 
vinde en kamp, et slag, for nu 
at blive i krigs-terminologien, så 

må man lægge en strategi, siger 
Miss Clara. 

Det hun taler om, er at bede 
meget mere bevidst og konkret, 
end de fl este kristne gør. 

Det handler om at tage bønnen 
alvorligt og se, hvilke muligheder 
der ligger i at bede, når man står 
i en umulig situation.

Det handler også om at kende 
den kristnes autoritet til at sætte 
himmel og jord i bevægelse.

Gå ind i dit rum!
Miss Clara har ligefrem indret-

tet et fysisk War-Room, et bede-
værelse, hvor hun kan bede i fred, 
uden at blive distraheret.

Her følger hun Jesus’ ord i Mat-
tæus 6, 5 om, at ”når du vil bede, 
så gå ind i dit kammer og luk din 
dør og bed til din fader, som er i 
det skjulte. Og din fader, som ser 
i det skjulte, skal lønne dig.”

Miss Clara opfordrer Eliza-
beth til at gøre det samme. Hun 
forsøger, men bliver hele tiden 
distraheret. Hun er et eksempel 
på den fortravlede troende, som 
aldrig får tid til at tale med sin 
Gud. Det ender med, at Elizabeth 
må tømme rummet for distrahe-
rende ting. Men hun får lært at 
bede igennem.

Senere i fi lmen beslutter hun 
sig for at give denne gave videre 
til en anden, som endnu ikke 
har opdaget, at bøn er mere end 
pæne ord og terapi. At vi kan 
ændre verden gennem bøn.

Bøn verden over
Det er skønt at se, hvordan 

den bønnebevægelse, som Ud-
fordringen er med til at opmuntre 
i Danmark, også fi ndes i USA, ja 
verden over. De levende kristne 
fi nder sammen i bøn for familier, 
arbejdspladser, skoler, kommu-
ner og for landet, ligesom vi ser 
Danmark. Filmen er en dejlig op-
muntring til at holde ud og få mod 
på at vinde stadig større kampe.

Det er også en reel fi lm, uden 
overdrevne følelser og sentimen-
talitet eller lette løsninger, men 
en troværdig handling og gode 
skuespillere, der virker ægte.

Historien bag fi lmen
Udover selve fi lmen, som nu er 

udkommet med danske tekster, 
er der også en hel del ekstra 
materiale på dvd’en. 

Hvis man har lyst og tid, kan 
man fx høre de to Hendrick brødre 
kommentere hele fi lmen, mens 
den spilles. Alex Hendrick, som 
er instruktør, medvirker også selv 
i en rolle som Tony’s chef. 

Her får vi meget at vide om, 
hvorfor de forskellige scener blev, 
som de blev. 

Stor fi lm for få penge
Stephen Hendrick, som er 

producer, giver en masse insider-
viden om, hvor optagelserne fore-
gik, og hvordan det er lykkedes 
med et lille budget at producere 
denne fi lm, ved bl.a. at benytte de 
naturlige kulisser.

- I stedet for at bygge en kulisse 
til 200 mio. kan man optage i en 
by, hvor andre allerede har bygget 
for 200 mio., forklarer han.

Hendrix-brødrene har tidligere 
produceret Flywheel, FireProof, 
Courageous og Facing the Gi-
ants. Gode solide fi lm, der også er 
værd at se for deres kunstneriske 
indhold, og som gør indtryk med 
deres ægthed.

Fotografen Bob Scott, som 
også fi lmede de andre fi lm, har  
en stor del af æren for, at det er 
en nydelse at se fi lmen.

Også fi lmet i bøn
Og ifølge brødrene blev der 

bedt rigtig meget for denne fi lm 
- om bøn. Hver morgen var der 
andagt og bøn, som fx blev 
holdt af Patricia Shirer, der har 
læst teologi, har talt på kristne 
konferencer og har skrevet en 
opbyggelig bog. Sjovt nok havde 
hun tidligere drømt om at blive 
skuespiller. Nu fi k hun chancen, 
og hun gør det godt. 

Mange forbedere rundt i ver-
den bad for optagelserne, hvilket 
holdet også mærkede. 

Fx skulle de optage en scene 
med et egern, men der var ingen 
egern i hele området. Men netop 
som optagelserne skulle i gang, 

dukkede et egern op, stod stille og 
spiste sine nødder og forsvandt 
så igen. Og ingen så det eller 
andre egern igen.

Ægthed
Filmen udstråler først og frem-

mest ægthed. Når Miss Clara 
beder inderligt og råber begej-
stret, så er det ikke spil. Hun er 
selv troende.

Instruktøren valgte at optage 
fi lmen med sorte skuespillere. 

 – Filmen ville blive stærkere 
og mere lidenskabeligt fortalt fra 
et afro-amerikansk perspektiv. 
Den afro-amerikanske kirke er 
mere inderlig, de er mere ud-
tryksfulde, og de har en mægtig 
lidenskab i deres bønner, siger 
Alex Kendrick. 

I en bi-rolle ses for øvrigt  Beth 
More, som har skrevet flere 
kristne bøger, lavet tv og radio.

Høj moral
For at undgå den sædvan-

lige hollywood-løsagtighed lod 
instruktøren endda hovedperso-
nernes virkelige ægtefæller være 
stand-ins i de mere intime scener.

Det kan synes lidt overdrevent 
for os, men man fornemmer på 
Hendricks-brødrene, at de virkelig 
ønsker at skabe noget, der er 
anderledes, og at give Gud æren 
fremfor selv at løbe med den.

 Og filmen blev en succes. 
Alene på premiere-weekenden i 
august indspillede fi lmen 11 mio. 
dollars (ca. 75 mio. kr.) Dermed 
blev War Room den næstmest 
sete biograf-fi lm i USA efter stor-
fi lmen ’Straight Outta Compton’.

War Room blev endda kun vist 
i 1135 biografer, mens ’Straight 
Outta Compton’, som kun ind-
tjente 13,2 millioner dollars, blev 
vist i 3142 biografer.

I Danmark var der ikke basis 
for at vise fi lmen i biografer, men 
nu kan den ses på DVD.

War Room, DVD, 115 minutter
Instruktør: Alex Kendrick.
Introduktionspris: 129 kr. 
hos bl.a. Hosianna.dk.

Filmens ho-
vedperson, 
ejendomsmæg-
leren Elizabeth 
Jordan, spilles af 
debuttanten - og 
teologen -
Priscilla Shirer.

Instruktøren 
Alex Kendrick 
sammen med 

fi lmens bønne-
kæmper

Miss Clara, 
spillet af Karen 

Abercrombie.

Bestil her: www.mediacellen.dk eller 4615 0188

Originaltitel:
PARADOKSOLOGI 
En intelligent og grundig undersøgelse af 

kristne tro
Hvad nu, hvis kristendommen har overle-
vet så længe ikke på trods af, men netop 
på grund af dens tilsyneladende modsi-
gelser? 275,-

Efter mange års adskillelse mødes de tre ung-
domsvenner Henrik, Søren og Michael ved et til-
fælde igen.

De bliver enige om at tilbringe en weekend sam-
men i et sommerhus i Småland. På vejen dertil 
havarerer bilen, og de vælger at søge ly for reg-
nen i en hytte i skoven.

Vejhjælp er en eksistentiel skildring af tre mænds 
-

me overens med sig selv, fortiden og de svære 
relationer. 

Romanen tager livtag med temaer som tro og 
tvivl, sorg og tilgivelse, ensomhed og venskab.

VEJHJÆLP Roman af  
Jesper Oehlenschläger

175,-
HVORFOR?
Af Krish Kandiah
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Anmeldt af Niels Jørgen Vase

The 33 - De 33: Filmen, der 
fortæller historien om de 33 
chilenske minearbejdere, som i 
2010 blev levende begravet 700 
meter under jorden og helt mi-
rakuløst reddet efter 69 dage i 
jordens dyb, er kommet på dvd.

Det er selvfølgelig ikke over-
raskende at se en chilensk mi-
nearbejder gøre korsets tegn, 
for de fl este af dem er katolikker, 
for hvem Gud er en virkelighed, 
men det er alligevel med den 
viden, man har, når man ser 
fi lmen, stærkt at være vidne til, 
at mange af minearbejderne gør 
korsets tegn, lige inden de kører 
ned i mørket for få timer senere 
at opleve guld- og kobberminens 
kollaps.

Det er den 5. august 2010, og 
alle de 33, der er i minen, da det 
sker, samles i sikkerhedsrum-
met for blot at konstatere, at 
der slet ikke er de lægemidler 
og nødrationer, der burde være. 

Der er kun dystre udsigter for 
dem, for de vil næppe kunne 
reddes, fordi de er så dybt nede, 
og mineselskabet vil sikkert kun 
give dem tre dage og så sætte 
en gravsten op til minde om dem. 
Men der er to mænd, der vil det 
anderledes: Nede i minen er det 
Mario Sepulveda (spillet af An-
tonio Banderas), oppe på jorden 
er det mine-ministeren Laurence 
Golborne (Rodrigo Santoro). 
Mario nægter at tro på, at det er 
slut, og vil mineselskabet ikke 
gøre noget for at få dem gravet 
ud, så vil deres familier! Og for 
Laurence bliver det hurtigt en 
virkelig hjertesag at gøre alt for 
at redde dem.

Troen har betydning
Men efter 17 dage uden ud-

sigt til redning og med et dagligt 
minimalt måltid deler de 33 den 
sidste dåse tun for derefter for de 
fl estes vedkommende at lægge 
sig til at dø. Det er en af fi lmens 
mest gribende scener; den viser 
noget af det, der betyder mere 

end alt andet: forligelse og sam-
menhold, hvor kun døden venter 
- og i noget, der ligner en drøm-
mesekvens her, hvor de er på 
vej mod ”den lange søvn”, følger 
nogle øjeblikke, hvor de bliver 
vartet op med deres yndlingsret-
ter af kvinder, der på den ene eller 
anden måde står dem nær. De 
lægger sig og beder Fadervor - og 
så sker miraklet: boret oppefra 
bryder igennem til dem!

Det fremgår ikke så tydeligt af 
fi lmen, hvor meget troen egentlig 
betyder for dem, og den viser 
heller ikke, at langt de fl este som 
det første falder på knæ og takker 

Gud, da de er blevet reddet. Men 
den ”afskedshilsen”, Mario skriver 
på væggen nede i minen, ser vi: 
”Her boede 33 minearbejdere fra 
5. august til 13. oktober 2010. Gud 
var med os.”

The 33 er mere end noget 
andet en bevægende fi lm - en 
fi lm om håb og tro, der trodser 
alt, om, at bøn til Gud ikke er 
formålsløst, og om, hvordan bro-
derkærlighed kan udvikle sig: de 
allersidste billeder viser de 33 ”i 
dag”, de omtaler stadig hinanden 
som ”brødre”.

The 33 (DVD) • 126 min.

Det væsentlige 
kan ikke ses
Livsvisdom og fi losofi  i børnehøjde, det er essensen af Den 
Lille Prins. Den fantasifulde fortælling har en enkel, men væ-
sentlig pointe: Det er ikke prestige, magt eller besiddelser, der 
tæller, men derimod nærvær og kærlighed.

I animationsfi lmen Den lille prins forsøger en mor at forberede sin 
datter til en fremtid på en eftertragtet skole ved hjælp af et meget 
stramt skema. Den lille pige glemmer hurtigt, hvad det vil sige at 
være barn, og tænker kun på den voksne verden og fremtiden. 

Men en dag bliver pigens verdensbillede forstyrret af Piloten, som 
bor ved siden af, og af hans spændende historier og tegninger. Han 
præsenterer hende for den lille prins’ verden, og således begynder 
den magiske og eventyrlige rejse, hvor hun genopdager vigtigheden 
af at være barn og følge sit hjerte.

Filmen er inspireret af Antoine de Saint-Exupérys børnebog og 
produceret som en blanding af computer- og stop motion-animation 
for at understrege skiftet mellem pigens og prinsens verden. Det er 
nok et forsøg på at oversætte den oprindelige romans budskab til 
en futuristisk barneverden præget af effektivitet og ensretning. Men 
det gør det lidt vanskeligt at vurdere, om den rammer målgruppen. 

En ”dannelsesrejse”
Den lille prins kommer fra en asteroide, B-612, hvor alt er meget 

småt. Han er draget afsted, fordi han ikke kunne forstå sin rose, der 
evig og altid beklagede sig for at få den lille prins’ opmærksomhed. 
På sin vej til Jorden opholder den lille prins sig på forskellige små-
planeter befolket af skøre mennesker, som kun går op i materielle 
ting, og den lille prins undrer sig mere og mere over, hvad det er, 
der tæller for mennesker.

Eventyrets ’dannelsesrejse’ kan læses ind i det fantasifulde 
eventyr, hvor det går mere og mere op for den lille prins, at han 
har forladt noget, han aldrig skulle have forladt, men tværtimod 
have værnet om. Han forstår nu, at rosens besværlige væremåde 
i virkeligheden udtrykte kærlighed til ham, og derfor beslutter han 
sig for at vende tilbage til den. Men det er ikke så ligetil.

Kun hjertet ser rigtigt
Hvordan kan det så være, at en simpel ’børnebog’ som Den 

Lille Prins har fået en så global succes? Det skyldes formentligt, 
at det er lykkedes Saint-Exupéry at ramme væsentlige momenter 
i et menneskes liv på en bevidst naiv, men samtidig poetisk vis og 
med en handling, som alle kan følge med i uden at anstrenge sig. 
Det vigtige budskab i Den Lille Prins er i al sin enkelhed, at man 
kun ser rigtigt med hjertet, og at det væsentlige ikke kan ses med 
øjnene. Det er følelserne, der tæller mest her i tilværelsen. Og 
følelserne knyttes til det, man bruger tid på og viser omsorg for: 
”Du bliver for altid ansvarlig for dét, som du har gjort tamt. Du er 
ansvarlig for din rose.” Et budskab som rammer mange moderne 
mennesker midt i travlhed, manglende intimitet og prætentiøse per-
formancekulturer - mennesket har brug for ro og eftertænksomhed 
for at blive nærværende og fi nde kærligheden. 

Saint-Exupérys genistreg er, at vi - efter vi har moret os over de 
latterlige tåbeligheder, som indbyggerne på de planeter, den lille 
prins besøger, udviser - pludselig bliver klar over, at det er vore 
egne svagheder og mangler, vi griner ad. Efter en sådan selver-
kendelse handler det om at genfi nde sit hjerte og det indre barn, 
så man måske i lidt større omfang kan komme til at ligne den lille 
prins mere og turde vise glæde og kærlighed over for dem, man 
er forbundet med!

Josua Christensen
Den lille prins • 108 min. • Premiere: 9. juni

De 33: Gud 
var med os
Filmen om den mirakuløse redning i 2010 af 33 
chilenske minearbejdere er absolut seværdig.

Den lille prins med den ”plagsomme” rose (still fra fi lmen: © 
Scanbox Entertainment)

Anmeldt af  
Anne-Katrine Buch

Z for Zachariah’s 
postapokalypti-
ske lignelse til-
byder en til tider mudret, men 
ofte interessant diskussion af 
Gud og tro.

I kølvandet på en atomkrig 
kæmper den unge Ann Burden 
for at overleve på egen hånd. Hun 
frygter, at hun er det sidste men-
neske på jorden, indtil hun en dag 
opdager en mand i sin dal. Man-
den er John Loomis, en fortvivlet 
videnskabsmand, næsten drevet 
til vanvid af både gammastråling 
og hans desperate søgen efter 
andre. Disse to forbindes af en 
spirende kærlighed, men da en 
fremmed kommer til dalen, trues 
deres skrøbelige paradishave…

Også plads til tro
På trods af dens postapokalyp-

tiske baggrund er Z for Zachariah 
så langt fra populærkulturens 
zombie-oversvømmede, darwini-
stiske verden som overhovedet 
muligt. I instruktør Craig Zobels 
hænder er fi lmen i stedet en psy-
kologisk fordybelse i menneskets 
evne til at skabe såvel som at 
ødelægge og en meditation over, 
hvad det vil sige at tro i en verden 
uden håb. De fl este postapoka-
lyptiske historier udelader Gud i 
ligningen. Den kolde videnskab 
sejrer - eller giver menneske-

heden fortabt. Z for Zachariah 
er ikke en kristen film per se, 
men i Ann fi nder vi en gudfrygtig 
kvinde, hvis tro ikke udstilles 
som noget svagt, noget der skal 
overvindes. I stedet understreger 

Z for Zachariah med nuance og 
inderlighed, at både videnskab og 
tro har plads i (gen)opbygningen 
af verden. 

Det er ikke en perfekt fi lm. Kær-
lighedstrekanten er vel egentlig 

ganske unødvendig, for slangen i 
Anns og Johns Paradis kunne lige 
så godt have været en metafor i 
stedet for en fysisk manifestation. 
Men Z for Zachariah’s trekants-
drama forankres af komplekse 
spørgsmål, for ingen af de tre er 
ufejlbarlige, og hver især læg-
ger de brænde til bålet. De tre 
karakterer - Ann med sin stille, 
stærke tro på Gud, John med 
sit videnskabelige fundament og 
Caleb, slangen - repræsenterer 
ikke kun de sidste mennesker 
på jorden, men alle mennesker. 
Og ligesom menneskeheden før 
dem lader de sig ofte styre af de 
grimmeste instinkter. 

Spørgsmålet - fortjener men-
neskeheden at overleve? - er et 
spørgsmål, alle postapokalyp-
tiske historier slås med. Titlen 
Z for Zachariah tager os til det 
sidste bogstav i (det engelske) 
alfabetet for at spørge ”Hvad sker 
der til sidst?” Normalt forsvares 
vores kontinuerlige eksistens 
med vores evne til at relatere til 
hinanden. Kernen i vores men-
neskelighed er kærlighed. I Z for 
Zachariah forvirres kærligheden 
af begær, og det er nær ved at 
blive verdens undergang - igen. 
Mennesker gentager deres fejl-
tagelser - Adam og Eva kaster 
endnu engang nøglen til Para-
diset væk.  Men måske kan den 
fi ndes igen ved tro. 

Z for Zachariah (DVD) • 98 min.

Et postapokalyptisk paradis
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Oplev mere af forskellen på djurslands.dk

FØR EFTER

Der er guld til forskel!
Rygtet siger, at regnbuen ender på Djursland, og dét batter 
for dig! Det giver nemlig både guld, mens du er her, og efter 
du har været her ... BFF FTW! Så; what’s not to like? 

Vi sætter spor hos den enkelte elev – ikke ”bare” som skole, men som mennesker 
og i livet med Gud! Se, dét er personligt guld, ligesom alle de nye venner du får 
som elev her. Så; vi ses for enden af regnbuen ...

#dufårguldmedhjem
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BIBELCAMPING 2016
Ferie, fordybelse og fællesskab
Brug en uge af din sommer på at geare ned og blive 
fyldt på til hverdagen. Bibelcamping er ferie med 
Jesus i fokus, spændende aktiviteter for alle aldre 
og et helt unikt fællesskab.

bib l dk f b k /i bib

og et helt unikt fællesskab.

1. - 8. juli Valby (Nordsjælland) Bibelcamping

2. - 9. juli Mørkholt Familiecamping

2. - 9. juli Sundeved-Centret Bibelcamping

3. - 14. juli Lystruphave Bibelcamping

8. - 16. juli Bornholm Bibelcamping

8. - 15. juli Hadsund Bibelcamping

9. - 16. juli Mørkholt Ung Camp

9.–16. juli Gammelbro Aleneforældrecamping

14. - 23. juli Fårevejle Bibelcamping

15. - 22. juli Hurup Bibelcamping

16. - 23. juli Mørkholt Bibelcamping

16. - 23. juli Mørkholt  Teen Center (MTC)

21. - 30. juli Haderup Bibelcamping

22. - 30. juli Tullebølle Bibelcamping

22. - 30. juli Holmsborg Bibelcamping

23. - 30. juli Skovgårde Bibelcamping

23. - 30. juli Hjallerup Bibelcamping

29. juli - 5. aug. Mørkholt Bibelcamping (UNO)

30. juli - 3. aug. Haderup Bibelcamping (speciel)

30. juli - 5. aug. Skovgårde Seniorcamping

6. - 12. aug. Mørkholt Seniorcamping

Arrangør:
BIBELCAMPING
Ferie, fordybelse og fællesskab

Af John Jensen

Cuba! -  Den tropiske ø i Cari-
bien, der trods sin lille størrelse 
fylder meget i verdensbilledet. 
- Øen hvor kontrasterne mødes, 
hvor skønhed og forfald for-
enes. Hvor fattigdom og rigdom 
går hånd i hånd, og hvor den 
lokale befolkning modtager en 
med åbne arme.

Gospel Outreach har haft det 
privilegium at have kampagne på 
øen i hovedstaden Havana.

En by med over tre millioner 
indbyggere, med gader hvor 
smukke bygninger fra kolonitiden 
ligger side om side, med veje der 
har huller så store og afskaldede 
bygninger med ødelagte facader. 
Virkelig kontraster, som kan ses 
og føles.

På grund af det politiske styre 
var det ikke muligt at få tilladelse 
til at holde en udendørs kam-
pagne, derfor blev den afholdt i 
en af hovedstadens karismatiske 
kirker. Selvom styret holder tæt 
kontrol  med befolkningen, i hvad 
man må tænke og tro på, er der 
på øen et levende kirkeliv, hvor 
Helligånden får råderum! 

Kirken er isoleret 
- men fuld af liv

I 80’erne hvor desperationen 
og stramningerne i landet virke-
lig gjorde ondt på befolkningen, 
vendte kirken sig til himmelen, 
og de oplevede da en åndsud-
gydelse, der førte til de levende 
menigheder, med medlemmer 
der har tro og håb for fremtiden!

Dette førte en længsel med sig 
efter mere af Gud og en længsel 
efter hans ord. Der er derfor en 
levende, karismatisk kirke på 
øen, der fortsat er sulten efter 
Jesus, men som måske føler sig 
lidt alene, da der - af politiske 
årsager - er begrænset kontakt til 
den kristne verden uden for Cuba.

Mange helbredelser
og nye kristne

På møderne i kirken var der 
da også fuldt hus med mange, 

der ikke kendte Jesus endnu. De 
kristne havde fået frimodighed og 
inviteret naboer, kollegaer m.m. til 
kirke, og resultatet var, at mange 
af de inviterede tog beslutning om 
at tro på Jesus! 

Det skabte en tro og forvent-
ning om mere hos de kristne, og 
allerede nu er der aftalt en ny 
kampagne på Cuba med Gospel 
Outreach til næste år! Måske er 
der sket så mange ændringer, at 
den til den tid kan blive afholdt 
udendørs og derved tiltrække 
endnu fl ere ikke troende!

Efter at evangeliet var forkyndt 
og frelsesinvitationen givet, blev 
der, som Gospel Outreach altid 
gør, også bedt for de behov, folk 
måtte have. Mange kunne efter-
følgende berette om, hvordan 
Gud havde grebet ind i deres 
situation, og mange oplevede 
helbredelse.  

En kvinde, der havde mange 
smerter i nakken, og havde haft 
det i fl ere år, oplevede at Gud 
greb ind med det samme og 
helbredte hendes nakke, så der 
var fuld bevægelighed og ingen 
smerter i den. En anden oplevede 
total udfrielse. Al ære til Gud!

Der var fl ere mennesker, som 
kom til os personligt og kunne 
fortælle om helbredelser, der 
var sket i løbet af weekenden, 
men de ønskede ikke at gøre 
det offentligt. 

Om det var fordi deres rege-
ring havde “vænnet” folket til, 
at “alt hvad du siger og gør kan 
blive brugt imod dig”, eller om 
det skyldtes, at de ville være helt 
sikre på helbredelsen, før de gav 
vidnesbyrd offentligt, vides ikke. 
Men det vigtigste er også, at Gud 
virkede med i Cuba, og at det 
cubanske folk oplevede, at Gud 
stadig elsker dem og ønsker at 
hjælpe dem!

Mystisk 
bygningstilladelse

Gospel Outreach holdt også 
pastor- og lederseminar i en 
stor nybygget kirke i Havana. 
Bygningen i sig selv er et stort 
vidnesbyrd, da styret ikke tillader 
andre end staten at bygge nyt, 
men denne bygning er bygget 
med en tilladelse, som ingen nu 
ved, hvem der har givet! Alle ma-
terialerne var leveret og samlet 
med amerikanske kristnes hjælp. 

På pastor- og lederseminaret 
underviste Per Hyldgaard om det 
at have vision, arbejde sammen 
og være i enighed om kaldet til at 
nå de unåede. Dette resulterede 
i, at pastorerne med det samme 
blev enige om, at der til næste 
år, samtidigt med kampagnen, 
også skal være pastorseminar 
med alle de pastorer, der er i 
området, hvilket kan betyde op 
til 500 pastorer og ledere! 

Så troen blev vakt på, at de 
faktisk kan forvandle deres 

land og situation ved vision, samarbejde og enhed. 

Glæde over ny bog
Gospel Outreach havde fået 

sponsoreret en bog på spansk 
om vejledning i at være leder, 
og da de fremmødte pastorer fi k 
denne nye bog, var de meget lyk-
kelige. Det var mange år siden, de 
havde holdt en ny og ubrugt bog 
i deres hænder. Måske endnu 
mere glæde bragte det, da der 
blev delt tandpasta ud, der også 
var sponsoreret! En simpel hver-
dagsting i vores verden, men som 
for det cubanske folk regnes for 
en luksus! 

Gospel Outreach havde også 
denne gang fået sponsoreret bør-
netøj til børnehjemsbørn, hvilket 
også blev delt ud fra kirken. For 
os en lille ting at have med, men 
det bragte stor glæde hos det 
enkelte barn.

Det bliver spændende at se, 
hvad Gud fremover gør i Cuba, for 
uden tvivl ligger det bedste foran 
dette ydmyge og tjenstvillige folk.

Gospel Outreach 
på Cuba for første gang
For Per Hyldgaard og teamet bag Gospel Outreach blev kampagnen på Cuba i juni et møde med en ydmyg og sulten kirke. 
Her fortæller administrator John Jensen om mødet med et land og et folk, som i mange år har lidt under det kommunistiske styre.    

Af politiske årsager var det ikke muligt at holde kampagnen udendørs, som Gospel Outreach oftest 
gør. Men mange kom til mødet i kirken, og mange tog imod Jesus som deres frelser.

Cuba er kendt for sine cigarer, sit rom og fl otte biler fra 50’erne.

En kvinde vidner, efter at Jesus 
har sat hende fri af onde ånder.
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Profetien, som 
Emanuel Minos 
nedskrev den 
Den gamle kvinde fortalte: 

Det var, som om et kort blev rullet ud foran mig. Jeg så det 
med mine naturlige øjne. På kortet var alle verdensdele indteg-
net. Jeg lagde mærke til Europa, Skandinavien og Norge. Jeg 
så nogle scener, som gjaldt tiden, før Jesus kommer igen, og 
tredje verdenskrig bryder ud.

1. Fred, nedrustning - og 3. verdenskrig
Før Jesus kommer igen, og den tredje verdenskrig bryder ud, 

vil der være en afspænding. Der bliver en lang fredsperiode mel-
lem stormagterne. Folk vil lægge langsigtede planer. 

Her i Norge vil der blive nedrustet, og vi vil igen være uforbe-
redte som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynder på en 
måde, som ingen havde ventet, og fra helt uventet hold.

2. Frafald fra ægte kristendom
Der vil komme et frafald uden sidestykke fra sand og ægte 

kristendom. Der bliver lunkenhed blandt de troende. De vil ikke 
længere være åbne og modtagelige for ransagende budskaber. 
Folk vil ikke bryde sig om at høre om synd og nåde, lov og evan-
gelium, bod og bedring. 

En ny slags forkyndelse overtager talerstolene. Om at søge 
lykke, fremgang og materiel velstand. En slags lykkeforkyndelse 
griber om sig. Kirkerne begynder at stå tomme. Det samme sker 
med bedehusene. De troende vil ikke efterfølge Jesus på den 
smalle korsvej. 

Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtager mere og 
mere pladsen frem for vækkelse, nød, anger og bodsmøder.

3. Moralsk opløsning - vold og perversitet i tv 
Der bliver en moralsk opløsning, som vi ikke tidligere har ople-

vet. Folk lever som gifte uden at være gift. Der bliver stor urenhed 
før ægteskabet. Og der bliver megen utroskab i ægteskabet. Ja, 
selv i de kristne ægteskaber gør utroskaben sig gældende, og 
de opløses. Perverse synder begynder at gribe om sig. Og de 
bliver til og med godtaget i kristne kredse.

Tv kommer til at spille en stor rolle. Der bliver mange tv-statio-
ner. Tv bliver fyldt med vold. Volden bliver til den tid underholdning 
for folk. Og den vold, som folk ser på tv, kommer til sidst til at 
præge større og mindre byer. 

Der bliver også vist intime samlivsscener. De mest intime 
forhold, som hører ægteskabet til, vil åbenlyst blive vist på tv. 
(Dengang, det blev sagt, sagde jeg, at det ikke var tilladt i of-
fentlige udsendelser. Vi havde dengang en paragraf, som ikke 
tillod obskøne scener. Da sagde hun med hævet røst: ”Den vil 
de være ligeglade med, når tiden er inde”).

4. Flygtninge, verdenskrig og forurening
Folk fra fattige lande strømmer til de rige lande. De kommer til 

Europa, til Skandinavien, og også til Norge. Der bliver mange af 
dem. Og folk begynder at synes dårligt om dem og blive hårde 
imod dem. (Da hun sagde dette, begyndte hun at græde). 

De bliver mere og mere behandlet som jøderne før krigen. Da 
vil målet for vore synder være fuldt. 

Krigen bryder ud. Først som en lille konfl ikt, en ubetydelig 
konfl ikt. Men den stopper ikke. Den tager til og breder sig. 

Til sidst udvikler den sig til en stor krig. Ved slutningen af 
denne store krig vil frygtelige våben blive taget i brug, bl.a. atom-
våben. Luft, jord og vand bliver forgiftet og ødelagt. Folk fra de 
industrialiserede lande, Amerika, Europa, Australien, Japan og 
andre lignende områder må fl ygte. De kan ikke længere bo der. 
De forsøger at komme til de fattigste lande, som har undgået det 
værste. Men de vil ikke være særligt villige til at tage imod os, på 
samme måde som vi ikke var særligt villige til at tage imod dem.

92-årig norsk bondekone 
profeterede om os i 1968 
- og det gik i opfyldelse...
Af Henri Nissen

En varm sommerdag i juni 1968  
fortalte en hidtil ukendt norsk 
kvinde en profeti til den norske 
prædikant Emanuel Minos. 
Profetien lød så utrolig, at han 
gemte den væk i 30 år. Da han 
tog den frem i 1993, blev han 
overrasket over, at det meste 
var gået i opfyldelse...

Fra 1957–63 havde Minos 
studeret ved universitetet i Ox-
ford. Efter hjemkomsten fi k han 
fl ere indbydelser fra Den norske 
Kirke.  Han holdt en møderække i 
Valdres-dalen i det sydlige Norge.

- Efter gudstjenesten en søn-
dag i Etnedal Kirke kom en ældre 
kvinde hen til mig. Hun sagde, 
hun var over 90 år og var kommet 
til mødet med taxa. Hvor hun kom 
fra, ved jeg ikke, men hun fortalte, 
at hun var fra Valdres. Hun ville 
tale om et syn, hun havde haft om 
fremtiden, fortalte Minos. 

Han døde i november 2014 
og nåede ikke at se den enorme 
fl ygtningestrøm, som også var 
forudsagt i profetien.

Dagblad efterforsker
Journalist Hilde Lundgaard fra 

det norske dagblad Aftenposten 
har med grundig research nu 
fundet frem til den ældre kvinde, 
som Minos mødte.

- Kvinden havde taget turen 
fra gården, hvor hun boede halv-
anden kilometer væk, for at høre 
ham tale. Og for at dele et meget 
specielt syn hun havde haft.

På en kirkebænk efter mødet 
lyttede Minos sammen med sin 
kone Aase til den 92-årige enke 
Gunhild Smelhus’  fortælling. Hun 
bedyrede, at alt, hvad hun havde 
set, kom fra Gud. Hun bad præ-
dikanten om, at han måtte få det 
ud til folk, skriver bladet.

Aftenposten bragte både pro-
fetien og en udtalelse fra sog-
nepræsten i Valdres, den gamle 
dames barnebarn, en professor 
ved Menighedsfakultetet i Oslo 
og en pastor i Oslo m.fl .

Avisens artikel blev trykt den 
27. februar 2016. 

Gemte profetien
- Jeg skrev synet ned. Da jeg 

kom hjem og læste igennem, 
hvad hun havde sagt, studsede 
jeg. Det var alt sammen så utroligt 
og uvirkeligt, at jeg først bestemte 
mig for ikke at offentliggøre det, 
hvad hun ellers så gerne ville. Jeg 
lagde det i en skuffe og glemte 
hændelsen. Men for otte år siden, 
i 1993, mens jeg gennemgik pa-
pirer og udklip, jeg havde samlet 

sammen hen ad vejen, faldt et 
gammelt ark ud af skuffen. Det 
var kvinden fra Valdres’ syn, skrev 
Minos i 2001.

Det var sket
- Da studsede jeg igen, men 

på en anden måde. Meget af det, 
hun havde fortalt, var mærkeligt 
nok gået i opfyldelse. 

Jeg bestemte mig for at læse 
det op ved enkelte møder. Det var 
i forbindelse med emner om det 
profetiske ord og Jesu genkomst. 

Synet har vakt opsigt. Det er 
blevet gengivet i aviser, blade, 
tidsskrifter og traktater. Nogle 
gange ikke helt korrekt. Her gen-
gives det, som det blev skrevet, 
og det bliver delt ind i fi re afsnit. 
(Se boksen til højre.)

Uønsket profeti
Heller ikke det etablerede 

kirkelivs ledere brød sig om at 
fortælle om profetien, som fortalte 
om en alvorlig fremtid - og som 
også kritiserede kirkerne.

Men profetien begyndte at cir-
kulere på de sociale medier - og 
jeg har også omtalt den i Udfor-
dringen, samt på møder. 

GOD-tv’s tidligere leder i 
Scandinavien, Simon Jacobsen, 
som selv ønskede at undersøge 
Valdres-profetien nærmere, hørte  
ved en 75-års dag i Norge om Af-
tenspostens artikel og oversatte 
den til Udfordringen. Han mener, 
at profetien er meget aktuel i dag. 

At profetien nu bliver kendt via 
Aftenposten er meget usædvan-
ligt. Bladet svarer nærmest til 
BT herhjemme og er ellers ikke 
kendt for kristne holdninger. Men 
sandheden ville ud.

En kristen amerikansk tv-sta-
tion har nu også bragt et indslag 
om profetien.

Profetier som er opfyldt 
Den 92-årige kvinde beskriver 

tiden, før en 3. verdenskrig bryder 
ud. Hvad hun talte om, kunne slet 
ikke forudses i 1968.

Hun talte om en lang periode 
med fred og nedrustning. 

Hun skildrede et stort frafald og 
lunkenhed blandt kristne i Norge 
(og Danmark?) 

Hun nævnte ”lykkeforkyndel-
sen” - som formentlig er 80’ernes 
fremgangsteologi. 

Hun nævner, at underholdning 
og kulturelle aktiviteter vil over-
tage i stedet for forkyndelsen om 
synd og nåde. 

Kirkerne vil stå tomme, mens 
moralopløsning - med ”unaturlige 
synder”, hvor folk lever sammen 
uden at være gift (ordet sambo-
ende eksisterede ikke på det tids-
punkt). Selv kristne ægteskaber 
vil blive opløst, hvilket var langt 
mere utænkeligt dengang.

Der skulle blive mange ”tv-
stationer”, som skulle fyldes af 
vold som underholdning. Til og 
med ville tv vise de mest intime 
sex-scener, hævdede Valdres-
kvinden - på et tidspunkt, hvor 
der kun var én stats tv-kanal, og 
sex-scener var i strid med norsk 
lovgivning.

Alle disse forudsigelser er gået 
i opfyldelse, må vi i dag konsta-
tere. Ikke blot i Norge, men i det 
meste af verden.

Flygtningestrømmen
Emanuel Minos døde i novem-

ber 2014 og så ikke, at også for-
udsigelsen af fl ygtningestrømme 
skulle gå i opfyldelse året efter.

Folk fra fattige lande ville 

strømme til Europa, Skandina-
vien og Norge. Der ville være så 
mange, at folk blev hårde mod 
dem og behandlede dem næsten 
som jøderne under 2. verdens-
krig, sagde kvinden til Minos.

Ingen kunne for bare få år si-
den forestille sig, at millioner fra 
Mellemøsten ville trænge ind over 
Europas grænser - eller at vi ville 
afvise fl ygtninge.

Tredje verdenskrig
Næste led i profetien er, at en 

3. verdenskrig bryder ud, og at en 
atombombe skader Europa, USA 
og de andre rige lande.

En lille konfl ikt vil starte krigen, 
som så udvikler sig til en atom-
krig med ødelæggelser af vores 
luft, vand og jord. Og når vi vil 
fl ygte, vil de fattige lande ikke 
tage imod os...

Ægte advarsler
Professor Terje Hegertun ved 

Menighedsfakultetet i Oslo har 
selv baggrund i pinsevækkelsen 
og har hørt mange profetier om 
en forestående dommedag. Han 
mener dog, at Valdres-profetien 
skiller sig ud ved, at den er meget 
konkret, og påfaldende meget er 
allerede gået i opfyldelse.

- Hertil kommer, at kvinden 
ikke havde noget at vinde ved at 
fortælle dette. Jeg tænker, at det 
gør hende til en ægte varsler, 
siger han.

Ifølge barnebarnet Alf Smel-
hus talte kvinden aldrig med sin 
familie om synet og døde 98 år 
gammel i 1973.

Selv Norges største avis, Aftenposten, bragte tidligere på året den opsigtsvækkende Valdres-profeti.

Den gamle enke Gunhild Smelhus fra Etnedal i Valdres ses her 
med et barnebarn på et privatfoto.

Emanuel Minos var født i 
Belgisk Congo 1925. Han blev 
adopteret til Norge som dreng. 
Gift med Aase. Blev en frem-
trædende prædikant i Pinse-
bevægelsen hele sit liv, knyttet 
til Filadelfi akirken i Oslo. Døde 
15. november 2014.
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Af Bodil Lanting

Evnen III foregår 25 år efter be-
givenhederne i Evnen I. Den 
bortførte Søren er blevet voksen, 
fraskilt og far til 13-årige Joshua, 
som fl ytter ind, mens moderen er 
på hospitalet.

Søren nærer ingen faderlige 
følelser over for Joshua. Han har 
problemer nok i sit liv uden at skulle 
forholde sig til en ganske uønsket 
biologisk søn.

Fortrængninger og mørke
Set udefra ville Søren være kan-

didat til en hel række diagnoser 
som OCD, angst, fortrængninger 
etc. I en alder af 42 år lever han sit 
liv for nedrullede gardiner og prøver 
hele tiden at undgå bakterier, piller, 
andre mennesker  - og at tænke på 
fortiden, fordi det giver ham hoved-
pine. Men der er mere end psykisk 
sygdom på spil.

Sønnen lister rundt i huset, mens 
han prøver at gøre sig usynlig. På en 
tur til søen møder han en sort hund, 
som tager ham med hjem til sin ejer, 

den gamle Hr. Jensen, der er faldet. 
Da Hr. Jensen er kommet på 

hospitalet, får Joshua ansvar for 
hunden - og Hr. Jensen bliver klar 
over, at Gud stadig kan bruge ham 
til noget. Han begynder at bede for 
Joshua, og drengen får øjnene op for 
fl ere og fl ere skræmmende forhold i 
faderens hus.

Der er et større mørke omkring 
faderen end andre steder. Der lyder 
også hvæsende stemmer, som 
skændes indbyrdes om forskellige 
opgaver. Stemmerne tilhører væse-
ner, som vil gøre Joshua og Søren 
ondt - og hindre Søren i at huske.

Beskyttere spreder lys
Men der er også andre kræfter 

på spil. Takket være Hr. Jensens 
forbøn begynder Joshua at se lys, 
som ikke kommer fra nogen lyskilde 
i huset. Han hører også stærke, 
kraftige stemmer, som taler om at 
beskytte ham. 

Den sparsomme kommunikation 
mellem far og søn foregår ved hjælp 
af små sedler i tandkruset. De mørke 
væsener vil have faderen til at smide 
sedlerne ud, fordi ”de kan være 

infi ceret med bakterier”. 
Men beskytterne griber ind og 

får faderen til at læse det, Joshua 
skriver.

Joshua går i krig for sin far
Med stort besvær lykkes det Jos-

hua at sige ”Far” til Søren. Og Søren 
begynder at huske sin fortid og 
skriver bl.a. nogle navne og tanker 
om sin tid som fange hos væsenet 
Junker på en avis. Samtidig plager 
de mørke væsener ham mere og 
mere, og en dag beskylder Søren 
Joshua for sine nye problemer. 

Men Joshua er begyndt at tale til 
sin ’stærkeste beskytter’, som også 
Hr. Jensen har fortalt ham om.

Da Joshua viser Hr. Jensen avisen 
med Sørens noter, begynder den 
gamle at forstå, hvad der foregår. 
Han kontakter de fire børn, som 
tidligere har brugt deres evner for 
at hjælpe Søren. Og så får de travlt. 
For Hr. Jensen har set Søren med en 
stor køkkenkniv i hånden...

Evnen III. Mørkets hævn. 159 si-
der. 148 kr. Udfordringens Forlag.
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Af Margrethe Friberg

En ung mand bliver ansat i 
et meget stort internationalt 
fi rma.

 
Firmaets grundlægger, som 

også er direktør, ønsker fi rmaet 
drevet efter helt andre principper 
end de sædvanlige. 

Grundlæggeren giver derfor 
alle nyansatte 66 større og min-
dre bøger. Nogle er kun ganske 
små pamfl etter på en enkelt side, 

andre er meget lange. 
I bøgerne er der skrevet om 

grundlæggeren selv og om bag-
grunden for fi rmaets opståen og 
dets historie, om hans interesse 
for hver enkelt medarbejders triv-
sel og for sammenholdet blandt 
medarbejderne, om forholdet til 
andre fi rmaer og om grundlæg-
gerens fremtidsplaner og visioner 
både for hans eget fi rma og for 
alle andre firmaer. Som noget 
helt enestående står der mange 
steder, at hver enkelt af de mange 

millioner medarbejdere har di-
rekte adgang til at henvende sig 
til grundlæggeren når som helst. 
De kan bare sende en email eller 
SMS eller ringe. Grundlæggeren 
lover at svare. 

Han er altid online.

 Helt nye principper
Grundlæggeren ønsker, at alle 

hans ansatte skal repræsentere 
ham og fi rmaet på den rigtige 
måde, og han ved, at de ansatte 
har været vant til helt andre prin-

cipper i deres tidligere arbejde. 
Han ved også godt, at nogle af 
hans bøger er svære at forstå, 
men han håber, at de ansatte vil 
vise ham den loyalitet at læse 
dem alligevel og blive ved med at 
læse dem mange gange og hele 
tiden. Bøgerne supplerer nemlig 
hinanden, sådan, at man forstår 
mere og mere, for hver gang 
man læser dem igennem. De 
har også en ganske særlig egen-
skab - de er nemlig skrevet med 
levende ord og kan skabe helt 

nye måder at tænke og handle 
på hos læserne, måder der ligner 
grundlæggerens, endda også 
selv om læserne ikke helt forstår 
dem til bunds.

 
Den unge mand bliver glad for 

denne store gave, men også lidt 
overvældet. 

Nogle af bøgerne viser sig at 
være meget svært tilgængelige, 
ja nærmest uforståelige, og den 
unge mand kan ikke rigtig se, 
hvordan uforståelig litteratur skal 
kunne forbedre hans præstation 
som medarbejder i fi rmaet. Des-
uden skal han også nå andre ting 
- sin sport, indkøb, madlavning, 
opvask, tøjvask, rengøring, ven-
nerne, biografen, cafébesøgene, 
Facebook, Youtube og hvad der 
ellers hører med til et normalt 
ungdomsliv. Han vil jo helst ikke 
udvikle sig til en nørd. 

 
”Hvordan gør I?”

Den unge mand spørger nogle 
af sine kolleger, om de har fået 
læst bøgerne, og hvor tit de læser 
i dem i hverdagen. Mange svarer, 
at de nok ikke har læst hvert ord 
i alle bøgerne, men at de godt 
ved, hvad det står, fordi de har 
været i fi rmaet længe og hørt de 
forskellige afdelingsledere tale ud 
fra bøgerne mange gange. 

 
Kollegaerne fortæller også 

den unge mand, at grundlæg-
geren er en meget rar mand, 
nærmest sådan helt faderlig, og 
at han først og fremmest ønsker, 
at medarbejderne skal have det 
godt og nyde livet. 

De tror ikke, han tager det så 
nøje med, om man får læst alle 
bøgerne og gør det regelmæs-
sigt. De har derimod hørt, at det 
er vigtigt, at man jævnligt sender 
grundlæggeren en SMS, hvor 
man skriver: ”Jeg er vild med dig, 
og jeg vil gøre alt, hvad du siger!” 
Det skulle skabe en ganske sær-
lig nærkontakt. 

Den unge mand får også at 
vide, at det kan være smart at 
bruge en af de rigtig mange bøger 
med 365 ganske små kapitler, 
som bygger på nogle linjer fra en 
af grundlæggerens bøger. Sådan 
et lille kapitel kan man nemt 
snuppe om morgenen eller ved 
sengetid. Så har man læst noget 
fra en af grundlæggerens bøger 
og oven i købet fået en forklaring 
i samme hug - og det på under 
fem minutter. 

 
”For at være helt ærlig”, siger 

nogle af kollegerne også ”så er 
det rigtig lang tid siden, grund-
læggeren skrev de bøger, og 
verden har jo udviklet sig meget 
siden da. Måske er de ikke al-
lesammen relevante mere. I 
hvert fald trænger de nok til en 
opdatering.” 

Kollegerne er faktisk sikre på, 
at fi rmaets ekspansion ville gå 
langt hurtigere, hvis man så bort 
fra bøgerne og i stedet brugte 
fantasylitteratur og fi lm, som vist 
nok og i hvert fald i nogen grad 
taler om de samme principper og 
ganske givet gør det på en mere 
samtidsrelevant måde. 

 
Den lille indre stemme ...

Den unge mand bliver glad, og 
han vælger - næsten ubevidst - at 
kvæle den lille stemme i sit hjerte, 
som råber: ”Nej, nej, nej - gør det 
ikke! Gør som grundlæggeren 
siger! Han ved meget bedre 
end dig!”

Over det næste år afprøver 
den unge mand og kollegerne i 
hans afdeling - sådan lidt under 
hånden - de nye ideer. Afdelingen 
oplever en tilsyneladende eksplo-
siv ekspansion, og de råber ”Yes, 
we can!” hver dag, men alligevel 
er stemningen ikke så god som 
før, og mange af medarbejderne 
vælger ligefrem at forlade fi rmaet. 

 
Den unge mand har det heller 

ikke selv så godt som i begyndel-
sen i fi rmaet. Han kan ikke rigtig 
sætte ord på det, men det føles 
lidt, som om den gamle præsta-
tionsangst fra hans ansættelser i 
andre fi rmaer er kommet tilbage.

 
Varm i hjertet

Ved årets slutning viser det sig, 
at kvaliteten af væksten i afde-
lingen slet ikke var efter fi rmaets 
standard, og grundlæggeren af 
fi rmaet må lukke afdelingen og 
flytte de tilbageværende med-
arbejdere til stillinger i andre 
afdelinger. Grundlæggeren tager 
sig tid en en samtale med hver 
enkelt, inden han fl ytter dem. Han 
minder dem om, at han har skre-
vet ”Jeg er vintræet, I er grenene. 
Den, der bliver i mig og jeg i ham, 
han bærer megen frugt; for skilt 
fra mig kan I slet intet gøre.” Den 
unge mand synes, det lyder lidt 
abstrakt, men alligevel bliver hans 
hjerte helt varmt ved disse ord. 
Da grundlæggeren tilføjer ”Hvis I 
bliver i mit ord, er I sandelig mine 
disciple, og I skal lære sandhe-
den at kende, og sandheden skal 
gøre jer frie”, indser han, hvorfor 
det gik galt, og han beslutter at 
sætte god tid af hver dag til at 
studere grundlæggerens bøger 
systematisk.

Måske kan han godt klare at se 
lidt færre videoer på youtube ....

 
Det, som bedrøver grundlæg-

geren mest, er dog, at mange har 
forladt hans fi rma, fordi de fi k en 
forkert opfattelse af ham. Han vil 
kontakte dem........

”Husk at læse grundbogen”
En fortælling om en grundlægger og et stort internationalt fi rma, med helt andre principper end de ansatte var vant til fra tidligere beskæftigelser...
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Af Henri Nissen

For 200 år siden blev der født 
en lille dreng på Brødreme-
nighedens Gæstehus (senere 
Hotel) i Christiansfeld. Han var 
søn af den danske konge...

Det viser grundig research af 
forfatteren og journalisten Jan 
Søttrup, der tidligere har modta-
get priser for sit seriøse arbejde.

Efterkommerne af drengen, 
William Christian, mødtes lørdag 
den 18. juni på hotellet for at 
fejre 200-året for deres konge-
lige stamfader, og Udfordringens 
medarbejder fi k lov at være med. 

Det er først for nylig, at histo-
rien er blevet udredt, og de falske 
påstande, som fl orerer på nettet 
og endda i nogle historiebøger, 
er blevet tilbagevist.

En hemmelig kone
Kongen havde i 1809 forelsket 

sig i den københavnske pige 
Benthe Andersen, da hun søgte 
et legat til en sanguddannelse. 
Og i de næste 30 år til hans død, 
levede de hemmeligt sammen 
som mand og kone. Hun var 
hans ”hustru til venstre hånd”, 
som man sagde. Og der er ingen 
tvivl om, at de to trofast elskede 
hinanden indtil døden. 

Kongens samliv med Dron-
ning Marie var ophørt, efter at 
hun havde været igennem en 
halv snes mislykkede gravidite-
ter, hvorfra kun to piger havde 
overlevet. Efter den sidste fødsel, 
en abort og en blodstyrtning 
måtte kongeparret opgive at få 
en mandlig tronfølger.

Kongen fi k to piger og to søn-
ner med Benthe, som hans 
kammerherre havde installeret 
i et hus ved Toldboden, idag 
Esplanaden.   

For at skjule tilknytningen til 
kongen fik hun navnet Frede-
rikke Dannemand, og ifølge den 
forfalskede dåbsattest var hr. 
Dannemand død.

Kongen tog sig hemmeligt af 
sin nye familie tre dage om ugen. 

Men hemmeligheden slap 
naturligvis ud, og det blev svært 
for den  unge hemmelige kone 
at blive i København, hvor der i 
forvejen var masser af intriger og 
magtkampe. 

Hvorfor Christiansfeld?
Da Frederikke Dannemand  

blev gravid med kongens fjerde 
barn, valgte hun mærkeligt nok at 
”fl ygte” til den nye kristne fristad 
Christiansfeld, der var anlagt af 
Brødremenigheden fra 1773.

Hvorfor netop Christiansfeld?
Det var kongens far, Christian 

VII, der havde givet tilladelse 
til at opføre byen, efter at hans 
forgængere og statskirken havde 
forfulgt brødrene i 40 år.

Både kongefamilien og en 
del borgere i København – bl.a. 
Søren Kierkegaard – havde 
forbindelse til Brødre-Societetet 
i Stormgade, som var en del af 
samme fornyelsesbevægelse.  

En kristen fristad
Flækken Christiansfeld havde 

en særstilling, idet de kristne her 
ikke var underlagt statskirkens 
præster og biskopper. Mens 
rationalismen og religiøsiteten 
herskede i den offi cielle kirke, 
lagde brødrene og søstrene her 
vægt på hjerte-kristendom og det 
personlige forhold til frelseren. 

Hvordan ville de nu tage imod 
et barn, som en af de lokale 
folkekirke-præster kaldte for kon-
gens uægte barn med sin frille? 

De tog godt imod ham. Måske 
huskede de hinanden på, at  også 
Guds udvalgte mænd i Gamle Te-
stamente ofte havde fl ere koner, 
og at selv Jesus var født udenfor 
ægteskabet.

Den kun 27-årige fru Danne-

mand indlogerede sig sammen 
med sin selskabsdame jomfru 
Sophie From på Brødremenighe-
dens gæstehus (idag hotel) om 
efteråret og fødte den 27. marts 
1816 drengen William Christian.  
Han blev døbt af den lokale sog-
nepræst og et par vidner.

Det var rygtedes i København, 
at kongens frille gemte sig hos de 
hellige i Christiansfeld. Statsmini-
ster Kaas forsøgte at få kongen 
og Frederikke til at fraskrive 
sig de tre københavnske børn. 
Sikkert for at forhindre enhver 
risiko for, at hendes børn skulle 
gøre krav på tronen. Men parret 
nægtede. De tre københavnske 
børn døde dog alle barnløse. Kun 
William Christian overlevede og 
fi k en stor familie.

Plejemor i menigheden
Da drengen var to år, efterlod 

Benthe ham hos en plejemor 
i Christiansfeld, Søster Anna 
Friederichsen. Kongesønnen kom 
til at gå på Brødremenighedens 
kostskole. Folk i Christiansfeld 
behandlede den ømtålelige sag 
diskret. Skoleinspektøren var i 
København for at tale drengens 
sag, og Kongen aflagde i juni 
1831 et besøg på skolen for at 
se elevernes arbejde, uden at det 
blev nævnt, at han selv havde en 
søn blandt eleverne. Men det blev 
bemærket, at kongen var bevæ-
get, da skoleinspektøren kaldte 
ham for ”en god fader”.

William Christian studerede 

senere jura i Berlin og Kiel og 
nedsatte sig i 1841 som advokat 
– i Christiansfeld hos søstrene 
og brødrene, der blev hans barn-
domshjem og nære familie. Hele 
hans slægt blev påvirket af den 
inderlige kristendom, der udgik 
fra den lille by.

I 1845 giftede den hemmelige 
kongesøn sig med præstens 
smukke datter i nabobyen Aller, 
Johanne Sophie Davidsen. De 
fi k sønnerne Carl Emil, Waldemar 
Alexander, Frederik Eugen, Hein-
rich Wilhelm og William Christian. 
De fl este af deres efterkommere 
slog sig ned i Sønderjylland, men 
kun få af dem har taget Danner-
mand med i deres navne. Som 
en landmand fra Sommersted, 
der nu hedder Pedersen, sagde 
til mig: ”Hvad skulle jeg bruge det 
til?” Slægtens efterkommere har 
ejet eller bestyret større gårde, 
mens andre omkom i første 
verdenskrig. 

Kongeskift og oprør
Med kong Frederik VIs død i 

1839 uddøde kongeslægten ol-
denborgerne. Hertugen af Augu-
stenborg havde krav på tronen, 
men Rigsdagen (Folketinget) 
var ikke tryg ved ham og valgte i 
stedet Christian VIII til konge. Han 
kom fra Glücksborg-slægten ved 
Flensborg. Bl.a. derfor gjorde her-
tugdømmerne Slesvig-Holsten 
i 1848 oprør imod enevælds-
kongen i København. De ønskede 
også en demokratisk republik. 

William Christian sluttede sig 
til oprørerne og blev udnævnt 
til foged over Frøs og Kalvslund 
Herred af den midlertidige sles-
vigske regering. Men Danmark 
vandt krigen, og William Christian 
blev som straf i 1850 afskediget 
og nægtet at for tsætte som 
advokat. Han rejste derfor til 
Schlesien i Polen. Her blev han 
garnisonsauditør. Mens han var 
her, døde hans elskede plejemor, 
Søster Anna i Christiansfeld. 
Han skrev et digt til begravelsen 
om, at ”de for altid i himlen er 
sammen, som her på jorden har 
elsket hinanden”. Kort efter døde 
også hans biologiske mor, fru 
Dannemand, som havde været 

enke i 23 år.
Efter krigen i 1864 fi k William 

Christian Andersen oprejsning 
som foged i Tyrstrup Herred og 
Christiansfeld, men de nationale  
følelser var i kog, og det var 
måske medvirkende til, at han 
døde i december samme år af 
et hjerteanfald som kun 48-årig. 
I juli 1865 fødte hans enke deres 
yngste søn, der fi k faderens navn. 

Han blev senere stationsforstan-
der i Argentina, og  hans slægt 
tobaksfabrikanter af Dannemann 
cigarer. Cigarerne har et mave-
bælte med et hvidt kors på rød 
baggrund som det danske fl ag. 

Han tilsluttede sig i øvrigt en 
lille evangelisk menighed i det 
ellers katolske Argentina.

Livets kongekrone
Fordi William Christian (senior) 

trods alt var en kongesøn, er hans 
grav på Assistens Kirkegård i 
Haderslev i dag fredet. 

På gravstenen står et bibelvers 
fra Jakobs brev 1, 12, som næppe 
er tilfældigt valgt. Oversat fra tysk 
lyder teksten: ”Vær tro indtil en-
den, så vil jeg give dig det evige 
livs Krone.”

Det kan meget vel være søster 
Anna, der har givet den hemme-
lige kongesøn dette vers engang. 

For ganske vist kunne han 
under omstændighederne ikke få 
sin kongekrone, men han kendte 
løftet om det evige livs krone.

Den 
hemmelige 
kongesøn
Kong Frederik VI blev forelsket i en københavnerpige og levede 
med hende i 30 år indtil sin død. Da hun skulle føde deres søn, 
gemte hun sig hos Brødremenigheden i Christiansfeld.

Kongesønnen William Christian Andersen blev 
opdraget i Brødremenigheden.

Maleri af Benthe Andersen, der af kongen blev omdøbt til Frede-
rikke Dannemand. Hun ville have været sangerinde.

Kong Fre-
derik VI var 
den sidste af 
den uddøde 
oldenborgske 
kongeslægt. 
Han fi k ingen 
sønner med 
dronningen 
- men havde 
en hemmelig 
søn udenfor 
ægteskabet, 
som ikke fi k 
lov at arve 
kongekronen.

William Christian Andersen 
døde allerede som 48-årig.

”Vær tro indtil enden, så vil jeg give dig det evige livs krone”, 
lyder bibelcitatet på den miskendte kongesøns gravsted.
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Brug for annonce? Ring 73 56 15 06

Stillinger

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

KOLOFON

Ferie

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Blå Kors Hjemmet i Hobro søger en robust og fagligt
stærk pædagog, som brændende ønsker at gøre en
forskel for mennesker med sociale udfordringer, mis-
brug og/eller psykiske problemer.

Du skal være uddannet pædagog og gerne have erfa-
ring med socialfagligt arbejde og kendskab til psyki-
atri- og misbrugsområdet.

Jobbet er på 37 timer om ugen med skiftende vag-
ter inklusiv aften/nat og weekend. Ansættelsen er 
pr. 1. oktober 2016. 

Ansøgningsfristen er 14. august 2016.

Læs stillingsopslaget og søg jobbet på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Pædagog til botilbud 

blaakorshobro.dk

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

Bloksbjerg i Harzen
6 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Hotel Zur Brockenbahn ★★★

Myterne om hekse og druider lever 
i bedste velgående i Harzen, hvor 
Bloksbjerg – eller Brocken, som 
er det korrekte navn på heksenes 
bjergtop – med sine 1142 meter 
er den største attraktion. Fra top-
pen af bjerget har I i klart vejr et 
overvældende panorama over store 
dele af Midttyskland. Og snyd ikke 
jer selv for turen med det 100 år 
gamle damplokomotiv, som pruster 
sig i røg og damp gennem Harzens 
dragende bjerglandskaber. I kan 
blandt andet stige på det historiske 
tog få skridt fra hotellet i den lille by 
Benneckenstein.

Ankomst: Valgfri frem til 17.12.2016.

 historiske damplokomotiv

Pr. person i dobbeltværelse

1.749,-

Børnerabat  
1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-11 år ½ pris.

Kurafgift maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Bolig

Erhverv

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at formuefællesskabet mellem ægtefæller ophører 
allerede på det tidspunkt, hvor Statsforvaltnin-
gen modtager en ansøgning om separation eller 
skilsmisse?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Ungdomsmedarbejder i 
Bethlehemsfællesskabet 

Et privatfinansieret menighedsfællesskab og forening, 
som holder til i Bethlehemskirken på Nørrebro. 

Studiejob, 10 timer ugentlig i gennemsnit               

Brænder du for at: 

At vær sammen med børn og unge i alderen 9-
16 år 
Bygge relationer og skabe fællesskab 
Dele dit liv og din tro med andre 
Være med til at opbygge et levende 
menighedsliv og skabe tilknytning mellem 
børnene og menighedens andre grupper 
Deltage i lejre og sjove aktiviteter for og med 
børnene, også sammen med andre menigheder, 
i Oaseregi mv. 
I det hele taget gå foran og være et godt 
eksempel 

Så kan det være, at det lige er dig, som vi har brug 
for som ny ungdomsmedarbejder. For mere info se 
arbejdsbeskrivelsen på hjemmesiden: 
www.bethlehemskirken.dk 

Ansøgning sendes senest 10. august 2016 til:  
Bess Serner-Pedersen på bess@serner.dk         
 

Ansættelse påbegyndes så hurtigt som muligt efter 
sommerferien.  

Lejlighed udlejes
150 m2 stor 1. sals lejlighed.
På naturskønt beliggende hobbylandbrug på Nordsjælland.
Husleje kr. 9.000 inkl. forbrug

Billetmærke 26-01

Send svar på annoncen til: Udfordringen, Jernbanegade 1,
6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. 26-01”

Enestående oplevelser  
 med fjord og fjeld i Norge 14.8. - 21.8.
Gå i Luthers fodspor 22.8. - 28.8.
Korrejse for fuld musik til Norge 27.8. - 2.9.
Aserbajdsjan og Georgien – i Kaukasus 15.9. - 24.9.
Verdens ældste kristne nation – Armenien 16.9. - 24.9.
Rundrejse i Israel og Samaria 18.9. - 27.9.
Tyskland – i Luthers fodspor 19.9. - 24.9.
Besøg den evige stad – Rom 19.9. - 27.9.

Find rejserne på  
vores hjemmeside

Rejser med 
fællesskab

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. 

2016: Årgang 44

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), 
generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 25:
Hans Balslev
Synnedrupvej 152
8340 Malling

Kodeord: Kvindestemme

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 28. 
juli 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!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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.
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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 

Bogsalg

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

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

Diverse

Sommerferie
Udfordringen holder ferie uge 27, 28 & 29

Næste avis udkommer 31. juli

Lørdag  16. juli kl. 14.00
Søndag  17. juli kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

www.kristentbogcenter.dk
Mange bøger på lager - tlf. 66 11 33 13

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

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

SUELL Team – fundraising for kirker
 Projektbeskrivelse 
 Fundraisingstrategi
 Matchning 
www.kirkefundraising.dk  
Tlf. 2144 9686 - Mail: info@suellteam.dk

SUELL Team

Check out: www.impactschool.dk

BRÆNDER
     DU STADIG?
Bibelskolen for dig, der ønsker 
kraft, karakter og kundskab

Start: 22. august 2016
Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 10. juli 2016 kl. 19.00
Orla Lindskov taler og beder for syge:

i Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 24. juli 2016 kl. 19.00
Orla Lindskov taler og beder for syge:

i Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Søndag 
17. juli

kl. 10:30

Bjarne Kjær
Tema: De betroede 

pund

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30 

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Søndag 
10. juli

kl. 10:30

Benny Mikkelsen
Tema: Lad dig 
fylde af ånden

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30 

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Søndag 
24. juli

kl. 10:30

Hugo Troelsen
Tema: Menigheden

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30 

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Søndag 
31. juli

kl. 10:30

H.P. Pedersen
Tema: Bed, og I skal få

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30 

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

ÅRSMØDE I SUNDHEDSPERSONALETS 
MISSIONSFÆLLESSKAB

D. 13. og 14. aug. 2016 på Nyborg Strand
TEMA: Gud griber ind
Program indeholder bl.a.
- Missionsforedrag v. Jens Peter Rejkjær, BDM
- Fes  ale v. Jens Arne Skjø    dl. missionær 
 og sognepræst, Århus
Læs mere på: www.ydremission.dk/smf

Velkommen til Sommercamp i det nordjyske
Troens Ild holder igen i år Sommercamp ved Dron-
ninglund Storskov, Brøndens Mark 5, 9320 Hjallerup. 
Beliggende mellem Hjallerup og Flauenskjold.
Mødeplan: Uge 30 fra d. 24/7 - 31/7
Søn:  Kl. 19: Kjeld O. Pedersen
Man: Kl. 10: Jacob Pedersen  Kl. 19: Michael Pedersen
Tirs: Kl. 10: Jonabia C. Pedersen Kl. 19: Solveig Winther
Ons: Kl. 10: Kjeld O. Pedersen Kl. 19: Jonabia C. Pedersen
Tors: Kl. 10: Frie vidnesbyrd Kl. 19: Henning & Ellen   
   Grete Simonsen
Fre:  Kl. 10: Kjeld O Pedersen Kl. 19: Rajeev Mahan (Indien)  
Lør: Kl. 10: Rajeev Mahan (Indien)  Kl. 19: Jacob Pedersen
Søn: Kl. 10: Kjeld O Pedersen

Camping på pladsen: 40 kr. i døgnet og 
300 kr. for hele ugen.

Det er HELT gratis blot at deltage på møderne!
For yderligere info: troensild@gmail.com 

eller tlf. 50996431



Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.
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Kristne TV-kanaler

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 / seerklubben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. 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.

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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/

Radio 

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenan-
dagt på DR K - den direkte radio-
tranmission af Morgenandagten 
fra Domkirken i København. 
Sendes alle dage fra mandag til 
lørdag kl. 8.05.

DR-Kirken holder 
sommerferie

DR-Kirken holder sommerferie 
fra og med 19. juni og indtil 21. 
august. Man kan fortsat høre 
Gudstjeneste på P1 hver søndag 
kl. 9.55. 

Lørdag aften sender DR K 
fortsat Før Søndagen, hvor en 
række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen. Se dr.dk/tv for 
nærmere information i løbet af 
sommeren.

Søndag 3/7
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Den smartes overlevelse.
Professor og jurist Lisbeth Christof-
fersen besøger skurvognen for 
at tale om samfundsmoral og per-
sonligt ansvar i et hyperkomplekst 
og troløst samfund. www.dr.dk/tro
Vært: Anders Laugesen.
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse fra Brødreme-
nighedens kirke i Christiansfeld. 
6. s. e. trinitatis. Prædikant: Jørgen 
Bøytler. Organist: Tommy Schmidt 
Bülow. (P1) 
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 4/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 5/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 6/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Kvinder i moskeen. Fra Danmarks 
første kvinde-moske besøger 
Saliha Fetteh skurvognen for at 
fortælle om islamisk kvindeliv i og 
uden for moskeen.
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 7/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 8/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 9/7
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 10/7
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Højmesse i juli på P1
Hver søndag transmitteres der 
højmesse på P1 kl. 09.55.

På folkemødet gik Grundtvig 
rundt blandt de besøgende 
på årsmødet. Eller en person 
iklædt kostume, så det forestil-
lede Grundtvig.

I august bliver der mulighed 
for at spille Grundtvig. DR Tro 
søger deltagere til en nye serie 
”1000 års tro” om Danmarks 
religionshistorie.

- Jobbet er frivilligt, men det 
bliver både sjovt og flot, og 
scenerne vil blive vist ud over 
det ganske land på DR K til no-
vember/december. Medvirkende 

krediteres naturligvis. DR sørger 
for transport og frokost, og du vil 
være i lækkert selskab hele den 
skønne dag. Og bare rolig, der er 
ingen replikker, lover DR.

Konkret søger DR:
- En mand i 40/50/60’erne, 

som har lyst til at spille Grundtvig 
på en gård på Amager mandag 
den 15/8, gerne brun/blond eller 
gråhåret.

En kvinde i 40/50/60’erne, 
som har lyst til at spille den pi-
etistiske vækkelses-prædikant 
Marie Wulff, også på en gård på 
Amager mandag den 15/8.

En mand i 60/70/80’erne, som 
har lyst til at spille ærkebiskop i 
Ringsted den 12/08.

En dreng på 7/8 år, som har 
lyst til at spille Knud den 6. i 
Ringsted den 12/8. Scenerne vi 
skal bruge er simple, og består 
hovedsageligt af Knud, der be-
væger sig gennem en kirke, og 
får sat en krone på hovedet af en 
ærkebiskop.

En mand i 40’erne, som har 
lyst til at spille Valdemar den 
Store i Ringsted den 12/8.

Interesserede kan sende en 
mail til katm@dr.dk

Mange familier har overlevet 
vinteren takket være støtten til 
Mission Østs arbejde. Men vi må 
ikke stoppe nu.  

Mission Øst har uddelt nødhjælp til 
over 9.500 familier og oprettet en 
række centre for børn på flugt. 
Men der er stadig et enormt behov. 
Vær med til at give disse mennesker 
håbet og livet tilbage. 

Tak for dit bidrag—stort eller lille! 

Med venlig hilsen 
Kim Hartzner  

 

 

Læge og 
generalsekretær  
i Mission Øst   

Giv fordrevne familier livet tilbage  

Når vi kommer til 
centrene, er vi så 
glade. Vi glemmer, 
hvad der skete i 
Sinjar, og vi glemmer 
vores forfærdelige 
situation. 
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Støt via MobilePay  
20 13 12 12 eller  

SMS ME50 til 1245  

DR søger skuespillere
til ny serie om tro i Danmark

Husk!
Udfordringen 
udkommer ikke
uge 27, 28 & 29.
God sommer!

KKR-tv sender live fra
stævner i Mariager og Odder
På KKR-tv kan du i år følge med 
live på to af sommerens store 
stævner.

Den 9. - 16. juli sender KKR-tv 
direkte fra Sommercamp i Mari-
ager. Første gang er fra åbnings-
mødet lørdag kl. 19.00 - 21.30. 

Hele ugen sendes der fra mø-
derne i Mariager formiddag og  
aften. Søndag, mandag, onsdag 
og fredag sendes der også om 
eftermiddagen fra seminarer mv.

Sommeroase i Odder starter 
med deres åbningsmøde lørdag 

den 16. juli kl. 19.30 - 21.30, hvor 
formand for Dansk Oase Ruben 
Dalsgaard taler. 

Der sendes fra Odder formid-
dag og aften i løbet af ugen til og 
med fredag den 22. juli. 

Det fulde program fra begge 
stævner fi ndes på KKR-tv’s hjem-
meside. 

Se udsendelserne via online-
stream på kkr-tv.dk/live-tv. Eller 
via din KKRtv-boks, på antenne-
TV i Hovedstadsområdet.

Lisbeth
Skywalk har lovsangskoncert  
i Mariager mandag aften. Se 
med live på KKR-tv.
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- Husker du dengang, du blev smidt i løvekulen, og 
alle troede, vi ville æde dig? Det var bare så sejt!                      

Nye tiltag i UMO Danmark
Efter en årrække med stort fokus på familiearbejde og undervisning udvider UMO Danmark sit fokus 
på målrettet at bringe evangeliet ud gennem evangelisations- og forbønsteams i Danmark og udland.
Af Lisbeth Thomsen

Maj var en travl måned for 
UMOs medarbejdere i Dan-
mark. 50 deltagere fra 12 for-
skellige nationer var samlet på 
Ungdom Med Opgaves center 
Sjellebro til ”Impact Europe” 
– et månedlangt event, som 
sendte mindre teams afsted til 
10 europæiske nationer.

- Impact Europe er en vision, 
som Gud gav os i starten af 2015: 
På samme måde som stenen 
ramte Goliat, ville Gud bruge 
Danmark som stenen i Davids 
slynge til at nedbryde fjendens 
fæstningsværker i Europa, for-
tæller Ulrik Corneliussen som 
sammen med sin kone Nubia er 
leder for Ungdom Med Opgave i 
Danmark.

I de første tre weekender i maj 
blev de forskellige teams sendt ud 
fra centeret. Efter én uge afsted 
kom de tilbage med vidnesbyrd 
og oplevelser fra ”marken”.

Deltagerne var blevet delt op 
i 14 teams, hvoraf fi re rejste ud i 
Danmark, nemlig til Aalborg, Ska-
gen, Vestkysten og København. 
De andre europæiske nationer, 
som fi k besøg, var Ungarn, Tysk-
land (Blackenburg og Berlin), 
Sverige, England (Newcastle 
og London), Holland, Schweiz, 
Spanien (Malaga), Belgien (Bru-
xelles) og Tjekkiet.

I løbet af ugen tog de, der blev 
på Sjellebro, sig af de praktiske 
opgaver og stod bag de udsendte 
teams i forbøn.

”Brudte lænker”
Inden afrejse var deltagerne 

samlet til bøn for både team og 
stedet som de besøgte. 

Da der blev bedt for Tjekkiet, 
oplevede teamet, at Gud gav 
den et skriftsted fra Esajas Bog 
kapitel 61, som handler om at 
”bringe godt budskab og læge-
dom til dem, hvis hjerte er knust, 
at udråbe frigivelse for fanger og 
løsladelse for lænkede”. Derfor 
blev teamet efter ankomst til Tjek-
kiet meget opmuntret over at se 
en stor skulptur i byen Cheb, som 
netop forestillede en brudt lænke. 

Frida Andersen fra Norge 
fortæller:

- Den sidste aften vi var i Cheb, 
havde vi lovsangsaften for de 
lokale kristne i byen. Vi bad for 
dem, som ønskede det, og jeg 
bad for en af de unge, han hed 
Tom. Mens jeg bad, lagde jeg 
hånden på Toms skulder og bad 
om at Helligånden måtte fylde 
ham og komme med fred. 

- Da jeg var færdig med at 
bede, så Tom på mig med et lidt 
mærkeligt udtryk i ansigtet. Han 
fortalte, at det var, som om han 
ikke kunne bevæge sig, at han 
nærmest var som frosset, og at 
han havde mærket en kraft gå 

gennem kroppen, da jeg bad. 
- Jeg gav æren til Gud og 

sagde, at det ikke havde noget 
med mig at gøre, og at ordene 
ikke var magiske, men at Gud er 
en levende Gud! Jeg kunne se 
på ham, at han virkelig var berørt. 

Efterfølgende fortalte en af 
hans kammerater Frida, at Tom 
ikke var en troende og at denne 
oplevelse havde været utrolig 
stærk for ham. 

- Det overraskede mig meget, 
jeg troede jo, Tom var kristen! Gud 
ønsker at røre ved sine børn og 
vise dem, at han er levende og 
handlekraftig, og at han elsker 
dem! Han vil bruge dig og mig, 
siger Frida. 

En åndelig kamp
og nye tiltag

- Visionen om at nå Europa 
med teams, der bringer lovsang, 

tilbedelse, forbøn og evangelisa-
tion kan synes næsten ubetydelig 
i forhold til de udfordringer, der er i 
vores kontinent lige nu med kriser 
og terror. Og dog - som beskrevet 
i Efeserne kap. 6 - er kampen 
imod åndskræfter, autoriter og 
mørkets herskere, siger Ulrik og 
fortsætter:

- I uge 28 holder vi et nyt 
arrangement på Sjellebro, en 
samling hvor vi vil søge Gud og 
række ud til mennesker omkring 
os gennem evangelisation og 
andre aktiviteter. Det bliver ikke 
en lejr, ikke et stævne, men mere 
en samling, som handler om mis-
sion, evangelisation og nøden for 
dem, der ikke kender Gud. Jan 
Torland fra YWAM Stavanger i 
Norge kommer som taler, og der 
vil være sat tid af til lovsang, til at 
vente på Gud og adlyde det, han 
leder os til, fortæller Ulrik.

Man behøver ikke deltage hele 

ugen, men kan tilmelde sig det 
antal dage, man ønsker.

Ny DTS i Danmark
UMO, eller Youth With A Missi-

on som det hedder internationalt, 
startede tilbage i 1960, efter at 
grundlægger Loren Cunningham 
i et syn så bølger af unge men-
nesker blive sendt ud over hele 
kontinentet med evangeliet. Det 
ledte til oprettelsen af en interna-
tional organisation, som i dag - 56 
år efter - har mere end 18.000 
medarbejdere og arbejder ud fra 
1.100 steder i 180 lande. 

Noget af det, YWAM er kendt 
for, er deres grundlæggende 
skole - en 5 måneders disci-
peltræningsskole (DTS). Den 
næste DTS i Danmark starter i 
februar 2017. Målgruppen er de 
18 - 30-årige, og skolen vil have 3 
spor: ”Social Justice”  ”Worship & 
Intercession” og ”Impact Europe”.

- Denne DTS er den første af 
slagsen og hedder ”Multi Target”. 
Med denne model ønsker vi at 
tilbyde en DTS, hvor disse 3 om-
råder fl ettes sammen under 3 må-
neders spændende undervisning, 
og 2 måneders outreach. DTS er 
ikke en traditionel bibelskole, men 
mere en periode af dit liv, hvor 
du tager tid til Gud. Der kommer 
undervisere fra hele verden, som 
har det til fælles, at de ikke blot 
underviser i det, de har studeret, 
men derimod det, de lever ud i 
deres eget liv, fortæller Ulrik.

I YWAM’s tidligere år var fokus  
først og fremmest at udruste og  
sende unge ud i mission. I dag er 
mennesker i alle aldre, fra 16 år 
og opefter, involveret i missionens 
arbejde, som kan inddeles i tre 
hovedområder: Undervisning,  
evangelisation og barmhjertig-
hedsarbejde.

Du kan læse mere om UMO, 
DTS og Uge 28 på ywam.dk

Her ses teamet, som rejste til Cheb i Tjekkiet, foran skulpturen, som viser en brudt lænke. Frida 
Andersen står som nummer 2 fra højre. 

Ulrik og Nubia har været ledere for UMO i Danmark i 3 år. Inden 
da arbejdede det dansk-brasilianske par i ”Håbet Hus” i Brasi-
lien - et YWAM-projekt blandt gadedrenge i Recife.  

Jordan Feliz, en 27-årig fyr fra Califonien. The River er 
hans første hele album. Sidste år udgav Jordan Feliz 
en EP, hvor fi re sange også er med på The River - og 
det er noget af en debut! 

For dette er det måske allerstærkeste album på den 
kristne scene i 2016 - og det siger ikke så lidt med de udspil, 
der ellers er kommet i år. 

Det er virkelig en samling suveræne sange, Jordan 
Feliz har fået skrevet til The River. På nogle punkter er det 
TobyMac møder One Republic, forstået som værende en 
god kombination. 

Det er ørehænger efter ørehænger. Det er 10 stærke 
popsange, som virker, ganske simpelt, samt en lille akustisk 
intro på under et minut. Sjældent har et helt album givet så 
megen anledning til at vippe med både fødder og hovede 
som Jordan Feliz’  The River. 

Men det er ikke kun de gode melodier, der skal fremhæ-
ves. Jordan Feliz skriver gode, dybe og stærke tekster om 
Guds kærlighed, tilgivelse og et nyt liv hos Gud. The River 
har bare hele pakken. 

Det var uden de store forventninger, dette album blev 
lagt i playlisten, men wow for en overraskelse! Glæd dig til 
få lyttet til dette album. Det er bare rigtig, rigtig godt. Fede 
arrangementer, super produktion og gennemført lækkert.

Torben Schmidt

Årets ørehænger
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- Hvorfor skulle jeg forsøge at 
falde i med væggen, når jeg 
er skabt til at vække opsigt?

Sådan spørger Jacqueline 
Thießen, en ung præstedatter, 
som i 2013 vovede sig med i 
”Germany’s Next Top-Model”.

Hun fik hurtigt øgenavnene 
”præstedatter” og ”kirkemus”, 
og medierne forsøgte at lave 
sensationelle historier om, at hun 
optrådte ”næsten nøgen” - selv 
om hun havde underkjole på. 

Jacqueline er fortsat model. 
Men hun vil gerne være anderle-
des end den typiske model. Hun 
vil ikke bare være smuk. 

Nej til magre modeller
Hun synes fx det er skrapt, at  

piger i femte klasse må sminke 
sig for at føle sig okay. 

- Man er ligeså smuk uden 
sminke, siger Jacqueline, der 
mener, at man bare skal se ud, 
som man nu engang gør.

- Men det er vanvittigt svært, 
fordi det sidder i hovedet på os, 
indrømmer hun.

Et modebureau ønskede, at 
hun skulle tabe sig 10 kilo for at 
kunne være top-model. Havde 
hun sagt ja, ville den 178 cm høje 
pige kun have vejet 44 kg. Og det 
ville hun ikke. Hun glæder sig 
over, at Frankrig i mellemtiden har 
forbudt ”magre modeller”.

Grænser?
Jacqueline skulle i konkurren-

cen danse med fem forskellige 
mænd, der havde bar overkrop.  
Desuden skulle hun fotograferes 
sexet med smykker. Det var den 
16-årige ikke meget for, men 
gjorde det alligevel.

At ”udstille sin krop” har hun 
ikke noget imod. Jacqueline sy-
nes blot, det er et job, som svarer 
til at være god til at arbejde med 
computer. For det kræver også 
noget at være en god model.

 Jacqueline vil dog ikke være 
med til nøgenbilleder. Men hun 
har ikke noget imod at tage 
bikinien af, hvis blot brystet er 
dækket af andre ting. Og hun 
udelukker heller ikke helt, at hun 
vil lade sig fotografere med bart 
bryst. Hvis det er et ”seriøst” job. 

Det har hun talt med sin præst 
om. Han synes ikke, der er noget 
problem i bikini-billeder, for også 
præstefruen går jo i bikini. 

Ydmyget og oprejst
Jacqueline følte, at de andre 

modeller fnisede over, at hendes 
tøj ikke var så moderne, som 
deres. Hun følte sig ydmyget og 
uhyggeligt alene. 

- De lo - alle! fortæller hun.
Men så overraskede den ver-

denskendte topmodel Heidi Klum 
dem og tog Jacqueline med på 
tøjindkøb. Og så fi k man en anden 
præstedatter at se.

Konkurrencen lærte Jac-
queline at omgås medier og 
kameraer afslappet. Og hun 
griber spørgsmålene, svarer 
gennemtænkt og opfører 
sig som en professionel, 
fortæller det kristne tyske 

mediemagasin PRO.
Hun beskriver sig selv som 

genert, men er også målbevist 
og perfektionistisk. Og den nære 
familie giver hende tryghed og 
opbakning. Hun nyder at være 
sammen med sine forældre, sin 
søster og den yngre bror. Hun vil 
blive boende hjemme ”så længe 
som muligt”. Og det er ikke kun 
fordi, der ikke er penge nok i mo-
delarbejdet til at have lejlighed, 
studere og forsørge sig selv. Men 
hun vil ikke miste kontakten 
til familien. 

Jacqueline vandt ikke kon-
kurrencen, men begyndte at 

læse socialøkonomi. Og hun 
drømmer stadig om – at blive 
præst.

Henri.
Hvad synes du?
Skriv din mening til 
ung@udfordringen.dk

Hvor langt bør man gå...?
”Heidi’s præstedatter næsten nøgen” skrev det tyske magasin BUNTE om dette billede af Jaqueline i Germany’s Next Top-Model. 
Overskriften hentydede til, at topmodellen Heidi Klum havde taget den 16-årige model med ud for at købe smartere tøj til konkurrencen.

Hvor langt kan en kristen pige gå i modelarbejde? 16-årige Jacqueline Thießen vovede sig med i 
”Germany’s Next Top-Model” og fi k afprøvet sine grænser. Hun vil i øvrigt fortsat være præst...

Vibeke Binderup:

EVNEN III - Mørkets hævnhhæævvnn
Nyhed!Nyhed!

3. og sidste bind i 
serien EVNEN 
For mange år siden fandt 
Sophie, Sebastian, Johanne og 
Peter sammen for at bekæmpe 
et ondskabsfuldt mørke på 
deres skole og i deres liv. De 
mødte og hjalp Søren, som var 
i kløerne på de onde kræfter.
Nu mange år senere mødes 
de igen - endnu engang skal 
mørket bekæmpes ved fælles 
indsats og særlige evner ...

148,-

Er du på sommerstævne?
   - Spørg efter bogen i bogsalget!

Ild i Will Grigg
En af de mere opsigtsvækkende slagsange fra tilsku-
erne ved EM I fodbold var de nordirske fans sang om 
angriberen Will Grigg.

”Will Grigg’s on fi re, your defence is terrifi ed” gjaldede det fra 
de nordirske tilskuere på de franske stadions. Angriberen spiller 
til daglig for Wigan i League One, den tredjebedste engelske 
række. I den netop afsluttede sæson scorede holdet i de sidste 
tre kampe fi re mål. I hver kamp. I alt stod Will Grigg for 28 mål 
i løbet af sæsonen, og Wigan rykkede op i Championship, den 
næstbedste engelske række.

Slagsangen handler om en angriber med mål i støvlerne og 
modstanderholdets forsvar, der ryster, når han nærmer sig målet. 
Den mulighed fi k Grigg ikke ved EM. Han kom ikke på banen, 
men tilskuerne sang alligevel.

Et af de symboler, som Helligånden ofte sammenlignes med 
er ild. Ilden er et stærkt symbol, som især hænger sammen med 
pinsen. Her stiger Helligånden ned som ildtunger på disciplene 
og forvandler dem til stærke vidner, som drager ud i verden for 
at fortælle om Jesus.

Vi kan ikke danne os et billede af Helligånden på samme 
måde, som vi kan med personen Jesus. Bibelen beskriver 
næsten udelukkende Helligånden ved sine funktioner. Derfor 
forstår vi også bedst Helligånden ved at se hvad han gør og 
hvordan han virker.

Noget af det, Helligånden gør, er at kæmpe for os mod ”ver-
dens fyrste”. Vi skal ikke kæmpe alene som kristne.

Det bedste jeg ved om Helligånden er, at Han minder mig 
om at jeg Guds barn:

”I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle 
leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den 
råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd 
om, at vi er Guds børn.” (Rom. 8,15-16)

Hen over sommeren er der rig mulighed for at få trænet 
og tanket op, åndeligt set, på sommercamps 
og bibelcamping. Her kan Guds ånd få 
lejlighed til at tænde sin ild, så vi frimodigt 
kan løfte hovedet og vide, at Jesus har 
vundet kampen.

Af Niels Christian 
Melgaard
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Bogen 
EVNEN I,II 
eller III?___ 

Filmen 
Coura-
geous ___ 

eller ____ 
War-Room

Vibeke Binderups roman-serie 
EVNEN I, II og III handler om kam-
pen mellem det gode og onde.

Filmen Courageous handler om 
brandmænd, der modigt kæmper 
for deres ægteskab.

Filmen WAR-ROOM handler om et 
ægtepar i krise og om at kæmpe 
for noget i bøn.

Gud holder ikke 
sommerferie
Hvis jeg var Gud, ville jeg tage et par uger fri – og tage på 
sommerferie.

Han har rigeligt at se til i dagligdagen, tænker jeg: Sygdom, sult, 
åndelig og materiel fattigdom, naturkatastrofer osv. – så det ville 
være velfortjent med et par ugers ferie.

Men, sådan er Gud ikke! Der står godt nok i skabelsesberetnin-
gen, at Gud hvilede på den 7. dag, men ellers er Gud ikke én, der 
sådan tager fri. Hverken i sommerferien eller til andre tider. Når vi 
andre drager på ferie, ud i sommerlandet, på kristne camps eller 
tager en smuttur sydpå, sidder Gud trofast på sin post.

Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens 
ende (Matt. 28:20).

Det er godt at huske på, når livet slår knuder, og sigtbarheden 
er nedsat. 

For nogle år siden udkom en bog med titlen: ”Was God on 
Vacation?” (Var Gud på ferie?). Den er skrevet af Jack van der 
Geest, en hollandsk Holocaust-overlever fra koncentrationslejren 
Buchenwald, og én af blot otte mennesker, der havde held til at 
fl ygte fra den nazistiske dødslejr. 

Jack van der Geest var tavs om sine oplevelser i mange år. Bl.a. 
blev han brugt til grusomme medicinske forsøg af den berygtede 
nazilæge Erwin Ding-Schuler. Det var først i 1990’erne, efter 
at have hørt en Holocaust-benægters sludder og vrøvl, at han 
begyndt at fortælle om det – og i 1995 udkom så hans bog ”Was 
God on Vacation?”

Han emigrerede efter Anden Verdenskrig til USA og blev i 1953 
amerikansk statsborger. Senere gav han sit liv til Jesus og var en 
hengiven kristen til sine dages ende i 2009.

Vi kan alle rammes af spørgsmålet: Hvor er Gud i al grusomhe-
den? Hvorfor virker han så tavs? Er Gud taget på ferie?

Nej, Gud tager ikke på ferie, og Gud er ikke fraværende, men 
nærværende. Også midt i lidelserne, midt i verdens 
grusomheder og midt i fortvivlelsen og menings-
løsheden. For Gud er trofast!

God sommerferie!
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