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Af Steen Jensen

Baptistkirken i Danmark med 
ca. 5500 medlemmer er parat til 
at bryde de tætte bånd til sta-
ten på grund af den omstridte 
imamlov, som også vil kunne 
ramme kristne frikirkepræster.

Baptistkirken vil frasige sig 
vielsesbemyndigelsen, så man 
slipper for statens indblanding 
og kontrol på en række områder. 

Regeringens lovforslag, der 
har bred tilslutning i Folketinget, 
har til hensigt at bremse radi-
kale imamers undergravelse af 
danske værdier, men kan ifølge 

baptisterne betyde en mistæn-
keliggørelse og kriminalisering 
af alle frikirkepræster, herunder 
baptistpræsterne.

- Papiret virker stærkt dis-
kriminerende overfor religiøse 
mindretal, siger Baptistkirkens 
generalsekretær, Lone Møller-
Hansen.

Baptistkirkens ledelsesgruppe 
vil opfordre sine præster til at 
frasige sig retten til at vie med-
lemmer med juridisk gyldighed, 
hvis loven vedtages uændret, og 
henvise dem til en rådhusvielse.

Så længe kirken har en vi-
elsesret, vil staten kunne stille 
krav om selvbetalte kurser og 

underskrivning af løfteerklærin-
ger, som staten stiller, men ved at 
frasige sig vielsesbemyndigelsen 
vil Baptistkirken være ude over 
den forpligtigelse. 

Lovpakken omhandler alle 
trossamfund uden for folkekirken 
og for udenlandske forkyndere, 
der kommer til Danmark. 

Ifølge lovforslagene skal alle 
præster, imamer og forkyndere i 
trossamfund udenfor folkekirken 
undervises i emner som ytrings- 
og religionsfrihed, folkestyre, 
kvinderettigheder, homosek-
sualitet og ikke-diskrimination 
og ligestilling, som det hedder i 
regeringens lovforslag. 

Som afslutning på kurset skal 
kursusdeltageren, der altså skal 
betale for undervisningen af egen 
lomme, underskrive en løfteer-
klæring om, at vedkommende vil 
overholde dansk lovgivning. En 
formulering, som i sig selv virker 
krænkende på i forvejen lovlydige 
frikirkepræster.

”Lovforslaget fra Kirkeministe-
riet indebærer mulighed for kri-
minalisering af præster, der fun-
gerer som sjælesørgere. Noget 
sådant vil vi ikke udsætte vores 
præster for,” skriver Baptistkirken 
i et høringssvar.

Baptistkirken forudser, at le-
dere fra andre kirkesamfund vil 

følge baptisternes eksempel med 
den beklagelige konsekvens, 
at ”megen religiøs vejledning 
herved kommer til at foregå 
”under radaren”, som der står i 
høringssvaret.

Generalsekretær Lone Møller-
Hansen har tidligere sammen 
med fem ledere fra andre frikir-
kesamfund skrevet et protestbrev 
til de politiske partier bag aftalen, 
som de fi nder både diskrimine-
rende og krænkende.

Der står bl.a. i brevet: ”Vi er 
meget betænkelige ved formule-
ringer som, at det fremover bliver 
strafbart at tilslutte sig indholdet 
i en oplæst tekst fra fx Bibelen, 

hvis teksten beskriver handlinger, 
der i dag er strafbare. Dem vil der 
være mange af i Moseloven eller 
fra Israels blodige historie”.

Danske Kirkers Råd, der be-
står af 15 kirkesamfund, herunder 
folkekirken, den katolske kirke 
og en række frikirker samt 41 
kirkelige organisationer, har også 
udtrykt betænkelighed.

Kirkeminister Bertel Haarder 
(V) afviser, at der er tale om 
mistænkeliggørelse af frikir-
kesamfund, men holder sig til, 
at lovforslagenes hensigt er at 
stoppe visse imamers rådgivning, 
der har vist sig i strid med landets 
lovgivning.

Janus Janus 
fandt noget, fandt noget, 
der overgår der overgår 
videnskabvidenskab
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Baptisterne går ind i ny kamp for trosfrihed
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“... BOGEN GIVER 
HÅB OG ER EN 

PÅMINDELSE OM 
BIBELENS KRAFT.”

- JOYCE MEYER

BESTIL PÅ:

Kirkesamfundet vil frasige sig vielsesbemyndigelsen i protest mod regeringens imamlov.



 

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i august: ordet
OBS! August kodeordet gælder indtil mandag d. 5. sep. kl. 9.00

Ugens profi l: Simon Krüger

2  . NAVNE OG NYHEDER Udfordringen søndag den 21. august 2016

Ugens bedeemner
* Kristnes trosfrihed (side 1+3)

* Kristnes forhold til islam (s. 5)
* Udbredelse af traktatavisen (s. 9)

* Bind de falske åndsmagter, 
som du ser er virksomme i dag.

* Bed for skoler, medier 
og politikere.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Udadvendte aftner i 
Café Morgenstjernen

Lektor på Dansk Bibel-Institut 60 år
Lektor Carsten Elmelund Peter-
sen født i Esbønderup fylder 60 
år den 21. august. 

Han er gift med Esther Provstga-
ard Petersen, og sammen har de to 
voksne sønner.

Carsten E. Petersen er udlært 
automekaniker 1977, maskininge-
niør fra Helsingør Teknikum 1982, 
cand.theol. 1991 og Ph.d. 1995 fra 
Københavns Universitet om ’Troens 
gerning’. I 1992 blev Carsten E. Pe-
tersen kandidatstipendiat ved Forskerakademiet med studieophold 
ved Universitetet i Oslo. Året efter blev han adjunkt ved Dansk 
Bibel-Institut, og fra 2002 lektor samme sted. Fra 2012 blev han 
desuden lektor ved Fjellhaug International University College. I juni 
2013 blev han ordineret til præst og var konstitueret sognepræst i 
Hillerød sogn i efteråret 2013.

Carsten har undervist i fl ere systematisk-teologiske fag på Fjell-
haugs bacheloruddannelse. Det er dog i etik, at spidskompetencen 
ligger. Han var i 1996 med til at skrive rapporten ’Kærligheden 
glæder sig ikke over uretten!’(om indførelse af kirkelig velsignelse af 
homofi le), og i 2015 skrev han selv rapporten ’Kærligheden glæder 
sig ikke over uoverensstemmelsen!’ 

Privat nyder Carsten friluftslivet i den smukke nordsjællandske 
natur sammen med hustruen Esther. Der bliver også tid til slægts-
forskning og et sideblik på international fodbold.

Bodil

Café Morgenstjernen, som er 
indrettet i Udfordringens lo-
kaler i Christiansfeld, har fået 
kontakt til mange, som ønsker 
forbøn, og fl ere er blevet hel-
bredt og har taget imod Jesus.

Det er baggrunden for, at café-
en nu sammen med Udfordringen 
arrangerer en række udadvendte 
møder i efteråret. Det bliver - lige-
som Udfordringen - tværkirkeligt 
med talere fra forskellige kirkelige 
retninger - men alle nogen, som 
brænder for at nå almindelige 
danskere med de gode nyheder.

Møderne holdes hver fredag i 
caféen og et baglokale, bortset  
fra fi re stormøder, som holdes i 
Søstrehusets multisal, hvor der 
kan være op til 250. 

Første møde bliver den 26. 
august med gadeevangelisterne 
Michael Bobjerg og Bjarke Pe-
dersen. Den 2. september taler 
pinsepræst Jørgen Christensen.  

Hedelund og Berntsen
Fredag d. 9. september kom-

mer Peter Hedelund og et team 
fra efterskolen Euroclass i den 
store sal i Søstrehuset. Og det 
samme gælder et møde d. 30. 
september med helbredelses-
evangelisten Hans Berntsen. Da 
Berntsen var på besøg i juni - lige 
efter en tv-udsendelse på DR om 
helbredelse - kom 243 til mødet.

Mellem stormøderne samles 
man hver fredag til café-møder, 
hvor de øvrige talere/forbedere 
er Bibi og John Jørgensen, den 3. 
uge hver måned - og tidl. sogne-
præst Hans Jacob Krarup.

Fredag d. 7. oktober er der be-
søg af koret Evangeliets Gyldne 
Sange fra Nordjylland - det er 
også i den store sal i Søstrehuset.

Henri.

Caféen ledes af Mette Østergaard, der også driver helsebutikken.

Hædersbuket til tv-direktør
Ivar Brændgaard har som direktør på TV Midt/Vest i Holste-
bro været garant for det kirkelige indhold på kanalen. Derfor 
modtager han Buketten, oplyser mediebrugerorganisationen 
KLF, Kirke & Medier.

I sommer gik 67-årige Ivar Brændgaard på pension efter knap 
28 år som direktør på den regionale tv-station TV Midt/Vest. Siden 
stationens første udsendelse den 1. oktober 1989 har han sat 
kirke- og trosstoffet højt på dagsordenen.  

- Det har selvfølgelig været min prægning af denne station, at 
jeg er teolog og kommer fra kirkelige forhold. Kirke- og trosstoffet 
skulle fylde lige så meget som kulturstoffet eller sportsstoffet, og 
folk er faktisk lige så interesserede i det, siger Ivar Brændgaard, 
som selv er medlem af KLF, Kirke og Medier. 

Buketten uddeles fi re gange årligt til et medie eller medieper-
soner, som har gjort en særlig positiv indsats. Blandt de tidligere 
modtagere er Jeppens Bibelskole på Radio24syv og radiovært på 
Religionsrapport Lisbeth Meléndez. 

Bodil

Ivar Brændgaard fi k Kirke og Mediers buket for sin dækning 
af kirkestof på TV Midt/Vest. Foto: Henrik Lundahl Revshøi

Simon mødte 1200 Jesus-
troende fra hele verden i Jakarta

Af Bodil Lanting

- Allerede inden konferencen 
vidste jeg, at det ville blive 
vildt. 1200 mennesker fra hele 
verden! 

Det fortæller en begejstret 
Simon Krüger, der netop er 
vendt tilbage fra den evangeliske 
Lausanne-bevægelses  konferen-
ce for unge i Jakarta, Indonesien. 
Her deltog han som den ene af i 
alt fi re danskere.

Ikke nok med teologi
Den 24-årige Simon Krüger 

har afsluttet en BA i teologi på 
Menighedsfakultetet i Aarhus 
og er netop blevet fastansat 
som ungdomssekretær i Isra-
elsmissionens Unge. Her prøver 
han kræfter med at være leder, 
sparringspartner og ideudvikler 
mellem de mange administrative 
opgaver.

- Det er en spændende og læ-
rerig udfordring. Jeg har opdaget, 
at der er mange andre kompeten-
cer end teologi, som er relevante 
at have i organisationsverdenen. 
Derfor har jeg også overvejet at 
kombinere min teologiske uddan-
nelse med andre studier. 

Så det har i den grad udvidet 
min horisont at være ansat hos 
Israelsmisionens Unge. Og nu 

har oplevelserne i Jakarta væ-
ret endnu en horisontudvider! 
siger ungdomssekretæren og 
fortæller om sine oplevelser fra 
Indonesien.

Mangfoldighed og kaos
Både kendte og ukendte i den 

internationale kirkelige verden 
blev inviteret op som gæster 
på scenen under konferencen i 
Jakarta. 

- Lige fra store navne i den 
evangelikale bevægelse til præ-
sten fra Nordkorea, som vi ikke 
måtte tage hverken billede, video 
eller lyd af. Og vi var bogstavelig 
talt fra hele verden. 

Forestil dig, hvor forskelligt 
en ungdomspræst fra Indien, en 
biskop fra Etiopien, en business-
mand fra Chile og en almindelig 
bleg dansk organisationsarbejder 
ser på eksempelvis køkultur eller 
på, hvornår man dukker op, når et 
programpunkt starter kl. 16.00(!)
siger Simon Krüger.

Et helt særligt bånd
Der var kaos fl ere gange, men 

samtidig en enorm venlighed og 
åbenhed, der gjorde et enormt 
indtryk på mig. For det, der sam-
lede alle disse vidt forskellige 
mennesker, var Jesus. Ganske 
enkelt. 

Vores forhold til Jesus gav os 

et helt særligt bånd - selv før vi 
kendte hinanden. Det kom særligt 
til udtryk, da vi, midt på konfe-
renceugen, havde en hviledag. 
Denne blev afsluttet med en aften 
dedikeret til fællesbøn. 

Undervejs skulle repræsen-
tanter for hver region i verden på 
skift stille sig op. Herefter bad alle 
deltagere særligt for den enkelte 
region. 

Jeg har aldrig oplevet så stor 
en tiltro til bønnens kraft. I det 
hele taget blev jeg overvældet af 
at opleve mennesker, der lever 
deres liv for og med Jesus i fuld 
tiltro til ham. 

Jesus er også 
svaret for Danmark

- Og nu, hvor jeg er kommet 
hjem, følger så et nyt kapitel: at 
omsætte det hele til min danske 
vestlige kontekst. Det er mindst 
lige så overvældende. 

Men jeg kom hjem med tro 
på, at Jesus også er relevant for 
en lille nationalstat i Nordeuropa 
med en århundrede gammel 
statskirke. Jesus er svaret for 
millioner af mennesker verden 
over - og han er svaret hos os!, 
slutter Simon.

Laussanne-bevægelsen
I begyndelsen af 1970’erne 

så evangelisten Billy Graham 

behovet for en global kongres, der 
kunne fastslå behovet for kristen 
mission i verden. Evangeliske 
tænkere som Francis Schaeffer, 
Ralph Winter, Carl Henry og John 
Stott bidrog til udformningen af 
dokumentet Lausanne-pagten, 
der er opkaldt efter den schwei-
ziske by, hvor den første konfe-
rence fandt sted i 1974. 

Her enedes 2400 mennesker 
fra 150 lande om grundlaget 
for en fælles erklæring om ver-
densmission. Senere Lausanne-
konferencer har også fastslået 
vigtigheden af holistisk mision,så 
evangelisation og socialt engage-
ment kan gå hånd i hånd.

I Danmark har Evangelisk Al-
liance tilsuttet sig missionserklæ-
ringen fra Lausanne-konferencen 
i Cape Town, oktober 2010. 

Også Den danske Israelmis-
sion er medlem og tilslutter sig 
Laussanne-dokumentets formu-
leringer om nødvendigheden af 
mission blandt jøder. Det udtryk-
kes bl.a. med ordene:

”Hvis Jesus ikke er Messias for 
jøder, er han heller ikke Kristus for 
hedninger.

Enten er Jesus alt for alle, el-
ler også er han slet ikke noget 
for nogen.”

- Troen på Jesus gav os et helt særligt bånd, siger Simon Krüger.

Frikirkepræst har 25 års jubilæum
Den 3. september fejrer Horsens Frikirke 
Georg Berthelsens 25 års jubilæum i 
kirken med frokost og reception.

Georg Berthelsen har tjent i Apostolsk 
Kirke siden han var ung; først i Aalborg 
som teenage-leder og siden mange år i 
menighedens ledelse, før han blev præst i 
Horsens Frikirke. 

Han har besøgt fl ygtningelejre og nyder 
at besøge forskellige steder i Afrika på mis-
sionsrejser.

 Georg Berthelsen er lige fyldt 63 og har været gift med Inge 
siden 1974. De har to børn og tre børnebørn.

Bodil
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VVandre i din sandhed...  Salme 86  
Stævne med De Evangeliske Mariasøstre 
på kursuscenteret Emmaus, Haslev 
den 30. september - 2. oktober 2016. 

Dage med stilhed og fordybelse i Guds ord. 
En kraftkilde til tidens  
udfordringer.  

Oplysninger og tilmelding,  
senest 6. september: 
Erna Pilemann 
tlf. 5929 1128 / 4083 1128 
Mail: eppilemann@gmail.com 
www.evangeliskemariasostre.org 

Paven skrev til fl ygtningeteam 
Pave Frans 1 sendte en særlig hilsen til det 10 personers 
fl ygtningeteam ved OL i Rio.

Teksten lyder: ”Kære brødre og søstre Rami Anis, Yiech Pur Biel, 
James Nyang Chiengjiek, Yonas Kinde, Anjelina Nada Lohalith, 
Rose Nathike Lokonyen, Paulo Amotun Lokoro, Yusra Mardini, 
Popole Misenga og Yolande Bukasa Mabika:

Jeg har hørt om jeres team og læst nogle af jeres interviews 
for at komme tættere på jeres liv og jeres håb. Jeg sender mine 
hilsener og ønsker jer succes ved de Olympiske Lege - at jeres mod 
og styrke må komme til udtryk gennem legene og fungere som et 
råb om fred og solidaritet. Jeres oplevelser er et vidnesbyrd, som 
er til gavn for os alle. Jeg beder for jer. Vil I også være så venlige 
at gøre det samme for mig. Gud velsigne jer.

Broderlig hilsen, Francis”

Den syriske fl ygtning Yusra Mardini reddede 20 andre, da de 
faldt i Middelhavet under fl ugten til Europa. Hun er med i det 
særlige fl ygtningeteam i Rio. Skærmprint fra YouTube.

De aarhusianske midtbykirker 
vil forsøge at gentage den store 
succes, de havde i begyndel-
sen af året med kursusforløbet 
»Eksistens og kristendom«. 
Man havde forventet 30 tilmeld-
te til forløbet, men der meldte 
sig næsten 100.

Den 25. august opstarter midt-

byens kirker et nyt forløb »Eksi-
stens og kristendom«. Undervis-
ningsforløbet strækker sig over 
et år og giver deltagerne grundig 
viden om Bibelen og den kristne 
tro og kirkens historie. 

Forløbet består blandt andet 
af to aftenforedrag hver 14. dag 
og varetages af både præster 
og forskere, og det hele afsluttes 

med en gudstjeneste og diplom-
uddeling.

Undervisningen vil foregå i 
kirkernes sognelokaler, og det 
er gratis at deltage, dog er der 
mad og drikke til 50 kr. pr. gang. 
Første gang bliver 25. august i 
Langenæskirken med fokus på 
Bibelens billedsprog og det gode 
og onde i Det gamle Testamente. 

Undervisningen skifter mellem 
midtbyens kirker, der foruden 
Langenæskirken også er Vor Frue 
Kirke, Skt. Pauls Kirke, Skt. Lukas 
Kirke, Skt. Markus Kirke, Skt. 
Johannes Kirke, Christianskirken 
og Aarhus Domkirke. Der kræves 
tilmelding.

Steen

- Intentionen er god, men pa-
pirets argumentation rammer 
ikke alene hadprædikanterne. 
I stedet stigmatiserer man al 
religiøs virksomhed og dermed 
reelt alle religiøst praktise-
rende danskere.

Det skriver Luthersk Missions 
generalsekretær Søren Skovga-
ard Sørensen i Kristeligt Dagblad.

Et politisk fl ertal vedtog den 31. 
maj i år en række begrænsninger, 
der gælder ytringer fra præster, 
imamer og andre religiøse for-
kyndere. Samtidig skal udenland-
ske forkyndere med ekstreme 
synspunkter stå på en offentlig 
liste over personer, der ikke er 
velkomne i Danmark. 

Den nye lov vandt bred til-
slutning efter dokumentarserien 
’Moskerne bag sløret’, hvor TV 2 
afslørede, at herboende imamer 
billiger tvang og vold.

Går politikere under 
radaren i den nye lov?

Kirkeminster Bertel Haarder 
udtalte, at aftalen hverken ind-
skrænker ytringsfriheden eller 
er i konfl ikt med grundloven og 

internationale konventioner. Men 
hvordan beskyttes ytringsfrihe-
den og trosfriheden, når under-
visningen i alle menigheder og 
trosbaserede skoler skal kunne 
vurderes i forsøget på at undgå 
hadforkyndelse?

Alle religiøst prakstiserende 
danskere stigmatiseres i den nye 
lov, mener Sørens S. Sørensen.

”Det sker for eksempel, når 
politikerne kun vil kriminalisere 
udtrykkelig billigelse af strafbare 

handlinger i religiøs oplæring. Det 
er altså ikke ytringernes indhold 
som sådan, der kriminaliseres, 
men personerne, der udtaler 
dem,” skriver Søren S. Sørensen.

Som eksempel nævner han, 
at fx Liberal Alliances Joachim B. 
Olsen ustraffet vil kunne tale for 
fl erkoneri, som han gjorde det i 
et interview i 2011. Derimod ville 
en imam kunne straffes, hvis han 
skulle gøre det samme.

Ifølge den nye lov kan en 
politiker ustraffet sige ting, som 
en religiøs lærer vil blive straffet 
for at sige. Det er at udelukke 
enhver dialog med dem, man er 
uenig med, understreger Søren 
Sørensen. 

Går kristne forkyndere fri?
Den nye lov vil dog ikke ramme 

forkynderne i Luthersk Mission, 
mener generalsekretæren. 

- Vi billiger hverken ”terror, drab, 
voldtægt, voldshandlinger, incest, 
pædofi li, frihedsberøvelse, tvang 
eller fl erkoneri”, sådan som loven 
lægger op til at forbyde, påpeger 
han. Men han er bekymret for 
indskrænkelsen af ytringsfrihe-
den. Den nye lov kan bane vej for 

kommende indgreb mod folk, der 
argumenterer mod kønsneutralt 
ægteskab, som mange i Luthersk 
Mission gør. Det er en glidebane, 
advarer Sørens S. Sørensen.

Tværreligiøs kritik
Dansk Tyrkisk Islamisk stif-

telse skriver i et høringssvar, at 
lovens kriminalisering af visse 
holdninger og udtalelser kan 
virke mod sin hensigt og fremme 
radikalisering. Også den katolske 
kirke og 16 danske frikirker og 
kirkelige organisationer kritiserer 
enighedspapirets skelnen mellem 
politiske og religiøse arrange-
menter.

Det jødiske Samfund i Dan-
mark har ingen betænkeligheder 
ved lovforslaget. Derimod mener 
Indre Missions Hans-Ole Bækga-
ard, at lovgivningen bærer præg 
af at være blevet hastet igennem, 
skriver Kristeligt Dagblad den 16. 
august.

Bodil

Aarhus-kirke holder 
kirke- og kulturfestival
Møllevangskirken i Aarhus står i spidsen for en kirke- og 
kulturfestival i dagene 25. september til 1. oktober – med 
overskriften ”Livsfortællinger”.

Det bliver med deltagelse af fl ere kendte navne, bl.a. journalisten 
Anders Agger, forfatteren Erling Jepsen og politikeren Marianne 
Jelved, og musikalsk visit af Dissing og Las. Teologisk professor 
Kirsten Nielsen holder foredrag om kvinder i Det gamle Testamente, 
ligesom teologen Peter Lodberg vil tale om ”Tro”, fi losoffen Anne 
Marie Pahuus om ”Kærlighed” og historikeren Bertel Nygaard om 
”Håb”. Desuden vil der være lyrikaften med lokale lyrikere og sang 
fra Højskolesangbogen på Café Albert, børneteater, jazzgudstje-
neste og meget andet.

Møllevangskvarteret er det sted i Aarhus, hvor der bor fl est sing-
ler, og kirke- og kulturfestivalen er skabt for at styrke fællesskabet 
i området. Arrangørerne håber at kunne gøre arrangementet til en 
tilbagevendende begivenhed i sidste uge af september.

Steen

Aarhusianerne vil lære om kristendom
Folk i Aarhus vil gerne lære mere om kristendommen. 

Ny dansk lov stempler 
alle religiøst praktiserende 

Bred kritik af ’Enighedspapiret’:

Loven rammer ikke kun hadprædikanter, men alle troende, mener Luthersk Missions generalsekretær.

Med den nye lov er vi kommet 
på en farlig glidebane, mener 
Søren Skovgaard Sørensen.

Den 27. august om eftermid-
dagen holder Saralystkirken 
i Højbjerg et aktivt familiear-
rangement i og omkring parken 
ved kirken.   

Arrangørerne lover en dag med 
masser af action, hvor hverken 
børn eller voksne kommer til at 
kede sig.  Omkring de to shelters 
i haven kan man bage snobrød 
og pølser, mens cafeteltet søger 
for kage, slush ice, kaffe m.m. Der 
vil være musik, spilleturneringer 
og overraskelser for hele familien. 

- Det er andet år, vi arrangerer 
Halløj i Parken, og vi gentager 
succesen, fordi der sidste år var 
en kæmpe opslutning og opbak-
ning fra børnefamilier i Højbjerg 
og omegn. Det er gratis at deltage 
i alle aktiviteterne, og i Cafételtet 
kan der købes lidt at drikke og 
spise, siger John Lorenzen, der 
er præst i Saralystkirken. 

Overskuddet fra dagen går til 
Børn og Unge i Aarhus Syd, hvor 
Kirke-og Kulturcenteret Saralyst-
kirken ligger.

Bodil 

Saralystkirken i Højbjerg lover, at der vil være leg og latter, hop-
peborg, sumobrydning, musik og kreative workshops i parken 
ved kirken den 27. august.

Højbjerg-kirke laver 
’Halløj i Parken’ Semesterstart og sponsorløb 

på Menighedsfakultetet
Den 31. august indledes det nye semester på Menighedsfa-
kultetet i Aarhus med en forelæsning ved ph.d.-studerende, 
cand.theol. Peter Søes.

Forelæsningen har titlen ”Gudbilledlighed og synd på én gang?” 
med input fra kirkefaderen Tertullian. Senere samme dag er der 
sponsorløb, hvor folk kan cykle, løbe eller gå for at indsamle støtte til 
Menighedsfakultetets bachelor- studerende, som ikke modtager SU.

Bodil

Annonce:
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

2 verdener - kæmper om din sjæl
    Af  Graham Powell

To verdener øver deres indfl y-
delse på os samtidig, hvad enten 
vi er klar over det eller ej. 

Vi kender alle til den synlige verden, 
men ved normalt ikke så meget om 
den usynlige. Men fordi disse to 
verdener er så afgørende i vore liv, 
er det bydende nødvendigt, at vi har 
en forståelse for dem begge. 

V
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228,-

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Bodil Lanting

Ved en markering i Odense den 
12. august overrakte Fyens, Ha-
derslev og Ribe Stifter Region 
Syddanmark et gavebrev til et 
kirkerum på Nyt OUH.

Omkring 50 deltagere var mødt 
op til markeringen på Odense 
Universitetshospital, hvor biskop 
i Fyens Stift, Tine Lindhardt, på 
vegne af de tre stifter overrakte 
gavebrevet til regionsrådsfor-
mand Stephanie Lose (V).

I sin tale kom Tine Lindhardt 
ind på, hvorfor det er vigtigt med 
et kirkerum på et hospital.

- Der er nok ikke mange steder, 
hvor der bliver bedt så mange 
bønner, som der gør på et hospi-
tal, sagde biskoppen. 

Hun tilføjer, at ikke kun de syge, 
men også deres pårørende og 
sundhedspersonalet ofte har 
brug for at tale med en præst om 
svære ting.

Klar når Nyt OUH åbnes
Deltagerne ved markeringen 

i Odense så også tegninger af, 
hvordan kirkerummet på Nyt OUH 
kommer til at se ud.

Donationen fra de tre stifter 
er på cirka 6,8 mio. kroner. Pen-
gene skal bruges til et kirkerum 
og diverse hjælpelokaler på i alt 
cirka 100 kvadratmeter i det nye 
universitetshospital.

Kirkerummet skal stå færdigt, 
når det nye sygehus slår dørene 
op. Det første spadestik til det nye 
universitetshospital blev taget i 
april måned. Nyt OUH bliver Dan-
marks største helt nye sygehus.

Naturlig del af et sygehus
- Donationen er et positivt tiltag, 

da det bevarer et kristent gudstje-
nesterum på OUH. Et sygehus er 
et sted, hvor folk har brug for det 
åndelige. Men denne ordning er 
ikke den ideelle.

Kristne gudstjenesterum – med 
fastmonterede symboler – bør 
også i fremtiden være en del af 
sygehusstrukturen på alle Region 
Syddanmarks sygehuse. 

Kristendommen skal fortsat 
være til stede i det offentlige rum, 
understreger regionsrådsmedlem 
for Dansk Folkeparti, Niels Erik 
Søndergård. 

Et rum til styrke og trøst
 - Et bredt fl ertal i regionsrådet 

har valgt at takke ja til gaven fra 
de tre stifter. Det er en fl ot gave. 
Kirkerummet bliver et fi nt og godt 
supplement til de muligheder for 
religiøse aktiviteter, vi allerede 
har planlagt på vores nye syge-
hus, sagde regionsrådsformand 
Stephanie Lose i sin takketale.

Udover kirkesalen skal Nyt 
OUH have et refl ektionsrum, et 
kapel og et ceremonirum i til-
knytning til kapellet. Det samlede 
areal for disse rum er lidt mere 
end 150 kvadratmeter.

Ved markeringen fortalte Pia 
Haakonsen, der er sygeplejerske 
på Rigshospitalet, om sin erfaring 
som kræftpatient. Hun begyndte 
at skælde ud på Gud, selvom hun 
ikke troede på ham. Her var kirke-
rummet på sygehuset en hjælp:

- Jeg husker oplevelsen af at 
komme ind i et rum, hvor jeg på 
et og samme sted blev omfavnet 
af stilhed og varme. Jeg kan ikke 
forklare hvorfor, men her følte 
jeg mig tryg, og her kunne jeg for 
første gang græde og føle mig ked 
af det over det, der var hændt mig, 
fortalte Pia Haakonsen.

Tre stifter skænker kirkerum til 
Odense Universitetshospital
Region Syd har modtaget et gavebrev på 6,8 mio. kroner fra Fyens, Haderslev og Ribe Stifter.

- Det er en fl ot gave, sagde 
Region Syds regionsrådsfor-
mand Stephanie Lose i sin 
takketale.

Alle sygehuse bør have 
kristne gudstjenesterum, 
mener regionsrådsmedlem 
Niels Erik Søndergård (DF).

Af Bodil Lanting

Den 28. august kan Landsorga-
nisationen KRIS (Kristen terapi 
& Rådgivning for Incestofre & 
Seksuelt misbrugte) fejre sit 
25 års jubilæum. Det sker i Sct. 
Johannes kirke i Herning.

- Vi får 100-120 henvendelser i 
KRIS om året enten fra misbrugte 
eller deres pårørende, fortæller 
Helene Svendsen, der er om-
rådeleder og terapeut for KRIS 
i Østjylland. Hun tilføjer, at alle 
organisationens medarbejdere 
har en terapeutisk uddannelse, 
men samtidig har lært at arbejde 
med forbøn i behandlingsforløbet.

Går længere end andre
KRIS’ særlige tilgang til arbej-

det med misbrugsofre er blevet 

bemærket i det offentlige behand-
lingssystem, som også henviser 
brugere til KRIS.

- Jeg har stor respekt for andre 
terapeuter, så jeg vil ikke sige, at 
vi på den måde kan noget, de 
andre ikke kan. Men jeg fi k på et 
tidspunkt denne kommentar: ”I 
kan gå lidt længere, end vi kan”, 
fortæller Helene Svendsen.

KRIS har nu 25 års erfaring i 
arbejdet med misbrugte. Næsten 
90 procent af dem, der i årenes 
løb har henvendt sig til KRIS, er 
blevet seksuelt misbrugt på en 
eller anden måde.

Terapi med forbøn
KRIS blev dannet i 1991 med 

læge Vibeke Møller som primus 
motor. Sammen med den hol-
landske præst Teo Van der Weele 
besluttede hun at danne en 

forening, som på kristen grund 
kan give fagligt forsvarlig hjælp 
til seksuelt misbrugte i Danmark.

I løbet af de 25 år har den hol-
landske præst mange gange be-
søgt Danmark for at holde kurser 
og give undervisning.

KRIS har som kristen organisa-
tion en særlig tilgang til arbejdet 
blandt seksuelt misbrugte.

- Vi har en faglig uddannelse 
bag os, alle terapeuter i KRIS 
har fået en rådgiveruddannelse 
inden terapeut-uddannelsen, 
som er specielt rettet mod de 
misbrugte. Vi har også fået en 
meget grundig og respektfuld 
undervisning i forbøns-metoden, 
som er beskrevet i Teo van der 
Weeles bog ”Kraftfuld fred”, der 
er udgivet på KRIS’ eget forlag.

Terapeutuddannelsen IPSICC 
(International Psychotherapeutic 

School in Christian Culture) er 
målrettet til på en særlig måde 
at tage vare på de seksuelt mis-
brugte. Vi har også en terapeut, 
der er uddannet på Hildebrand 
Instituttet i Lemvig, så vi er åbne 
for muligheder og samarbejde 
med andre, der kan bygge på 
samme grundlag, forklarer He-
lene Svendsen.

Base i Herning
KRIS har sit landskontor i Her-

ning og tilbyder hjælp i Århus- og 
Herning-området. Organisationen 
har i år modtaget 50.000 kr i støtte 
fra Hernings ”Paragraf 18 pulje” til 
socialt arbejde. 

Ved jubilæumsfesten taler 
Karlo Brondbjerg, som er medlem 
af Herning Byråd for KristenDe-
mokraterne.

KRIS har 
hjulpet 

misbrugte
 i 25 år

Landsorganisationen tilbyder
terapi til seksuelt misbrugte.

Der er udbrudt en krig om at være et godt menneske i Danmark. 
Flygtninge- og indvandrerspørgsmålet har delt danskere i to 
lejre med hver sin skyttegrav, hvorfra de bekriger i hinanden. 

Konfl ikten og kampen er blevet optrappet henover sommeren, 
hvor en række blodige og bestialske terrorangreb har ramt Frankrig 
og Tyskland. Det har afstedkommet en heftig debat om, hvordan vi 
skal forholde os til terror, radikalisering og muslimsk indvandring.

Den ene lejr benægter, at der er en forbindelse mellem religionen 
islam og terror og vold, heriblandt mange politikere og medier. De 
opfatter terrorister som enkelte psykisk forstyrrede individer eller 
kriminelle. Muslimer er ofre, der skal hjælpes, og derfor skal lan-
degrænserne holdes åbne. 

Den anden lejr mener, at der er en sammenhæng mellem islam 
og vold, som bliver mere og mere synlig i takt med de mange ter-
rorangreb.  De er skeptiske og kritiske overfor indvandring og ønsker 
asylstop og lukkede grænser for at beskytte egen kultur.

De godtroende beskylder skeptikerne for at være racister og 
dårlige mennesker. De taler om, at det ikke er næstekærligt at være 
kritisk overfor islam - og de har taget patent på at være ”de gode”. 
Det er praktisk talt blevet umuligt at være højredrejet i sit politiske 
synspunkt og samtidigt at defi nere sig selv som et godt menneske 
uden af blive mødt af en byge af kritiske og hadske kommentarer.  

”Det gode menneske” er blevet en politisk størrelse og handler 
efterhånden alene om forholdet til fl ygtninge og indvandrere. Men-
nesker, som danskerne reelt set ikke er tæt på personligt, og som 
de ikke deler dagligdag med. 

Næstekærligheden i det nære har det nemlig svært i Danmark. 
Omtrent hvert andet ægteskab ender i skilsmisse, mange forældre 
har ikke tid til deres børn, fordi de prioriterer karriere, og familiens 
ældre får sjældent besøg. Ensomhed er et af stigende problemer i 
vores kultur. Også blandt unge, der overlades til sig selv af voksne, 
der har travlt med sig selv. 

Det vil derfor give god mening at kæmpe meget mere for næ-
stekærlighed i det nære end blot at gøre det til et politisk slagsmål 
om, hvem der bedst kan hævde sig selv som ”et godt menneske”.

Kampen om at være 
”et godt menneske”
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HVOR VISDOMMEN BEGYNDER
Bibelen siger, at frygt for Herren er ”begyndelsen 
til visdom” og ”begyn delsen til kundskab”.  
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for  
”en kilde til liv”! 

Men ved folk i virkeligheden, hvad 
det vil sige at have  
”frygt for Herren”?

Oplev hvordan du får fred og 
tillid gennem at opelske frygt 
for Herren – det sted  
”Hvor Visdommen Begynder!”

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DKDerek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

øbes hos alle boghandllere eller ppå:

PRIS

200,-

NYHED

Kristen aktivist dømt i Kina
Endnu en kinesisk menneskerettighedsaktivist, Gou Hongguo, 
er blevet dømt for ”undergravende” aktivitet i Kina. 

Dette er den fjerde sag af samme type på fi re dage, skriver den 
svenske avis Dagen. Ifølge retten i Tianjin havde Gou Hongguo 
”været i udlandet for at få oplæring i at styrte statsmagten.”

Efter en hurtig retssag blev Gou Hongguo dømt til tre års betin-
get fængsel efter anklager om blandt andet at ”vende folket imod 
regeringen og prøve at omstyrte det socialistiske system”.

Mindst tre andre tilfælde af ”undergravende” aktivitet blev 
behandlet ved den samme domstol i Tianjin tidligere på ugen. 
Onsdag blev menneskeretsaktivisten Hu Shigen, som tilhører  
samme kirke som Gou Hongguo, idømt syv et halvt års fængsel 
på samme grundlag.

Også aktivisten Zhai Yanmin er blevet idømt tre års fængsel for 
at have viftet med fl ag og råbt slagord. Zhou Shifeng, direktør i 
advokatfi rmaet Fengrui i Beijing, blev idømt syv års fængsel. Shi-
fengs advokatfi rma har forsvaret regimekritikere, ofre for seksuel 
udnyttelse og medlemmer af forbudte religiøse grupper.

Disse er blandt dusinvis af advokater og aktivister, som er blevet 
arresteret og retsforfulgt siden sidste sommer, da den kinesiske 
regering under ledelse af præsident Xi Jinping intensiverede jagten 
på ”afvigere”. 

KPK

Gou Hongguo er den fjerde kristne menneskeretsaktivist, 
som er blevet dømt i Kina i løbet af fi re dage. Skærmprint. 

Børn i Cambodja får hjælp til skolegang
Nu kan 60 udsatte børn i Cam-
bodja komme i skole.

En gave fra Lærernes Missi-
onsforening (LMF) giver nu børn 
i et udsat område mulighed for 
at lære at læse, skrive og regne.

Hjælp til Fjendeskoven
Missionærparret Annelise og  

Axel Rye Clausen har været 
udsendt af Luthersk Mission til 
Camboja siden 2003. De fortæl-
ler, at 500 familier lever uden for 
samfundet i ”Fjendeskoven”.

Sammen med kirken ”Church 
of Siem Reap” i Cambodjas 
tredjestørste by har de danske 
missionærer arbejdet i Fjendes-
koven i en årrække. Her hjælper 
de lokale børn med basale 
sundhedsbehov og hygiejne, 
udgravning af vandreservoirer 
og uddeling af vandfi ltre samt 
undervisning i kristendom blandt 
de voksne.

Familierne i Fjendeskoven le-
ver i et ingenmandsland uden for 
lands lov og ret. Der er hverken 
skole, politi eller sundhedskli-
nikker i området, og børnene 
er analfabeter. De kan nemlig 
ikke komme i de cambodjanske 
skoler, fordi de bor i et område, 

der er karakteriseret som skov.
- Vi er den eneste gruppe uden 

for området, som de har kontakt 
til, fortæller Axel Rye Clausen.

Men med gaven fra LMF kan 
60 børn nu få skoleundervisning. 
Nogle uddannede lærere fra en 
skole uden for Fjendeskoven 

Terrorgruppe årsag til polioudbrud
Sundhedsmyndighederne i Nigeria har registreret to tilfælde af 
polio. Det vestafrikanske land var ellers kun få måneder fra den 
tre-års grænse, der ville betyde, at Nigeria og hele kontinentet 
kunne erklæres poliofrit. 

Den smitsomme virus har lammet to børn i Bornoprovinsen.
Terrorgruppen Boko Haram har kontrollen over området, og det 
betyder, at det normale vaccinationsprogram ikke kan gennemføres.

- Det har sat os tilbage, siger sundhedsminister Isaac Adewole. 
“Vi laver nu en nødplan, og i løbet af de næste 48 timer sender vi 
et team ud for at påbegynde vaccinationer.”

Verdenssundhedsorganisationen WHO vil nu samarbejde med 
Nigerias regering og andre partnere i den verdensomspændende 
organisation The Global Polio Eradication Initiative. For at kunne 
nå børnene i de svært tilgængelige områder må man inddrage 
religiøse og lokale institutioner for at få tilladelse til at sende vac-
cinationsteams, udtaler WHO.

Den nordøstlige del af Nigeria har været under den islamistiske 
gruppe Boko Harams kontrol i årevis. Det betyder, at folk i fl ere 
områder er afskåret fra adgang til moderne sundhedspleje. Ter-
rorgruppen har også for nylig angrebet en humanitær konvoj og 
dræbt tre civile, heriblandt en UNICEF-medarbejder.

- Vi forventede underernæring og andre problemer. Men vi havde 
ikke regnet med, at der ville være polio, siger minister Adewole 
ifølge WORLD News Service. 

Bodil

Børn i ingenmandslandet Fjendeskoven i Cambodja får nu en 
chance for at komme i skole. Foto: Dina Burgdorf Jacobsen.

vil varetage undervisningen to 
dage om ugen, oplyser Luthersk 
Mission.

Bodil

’Det er naivt og arrogant at 
bagatalisere islamisk vold’

Khader til kristne debattører:

Naser Khaders åbne brev til 
Paven med opfordringen til at 
indse, at nutidens terror har 
med islam at gøre, har fået fl ere 
kristne debattører til at reagere. 
Det finder Khader helt ufor-
ståeligt.

Den 10. august bragte Kristeligt 
Dagblad både Mogens Mogen-
sens og Carsten Mulnæs’ svar 
på den konservative politikers 
åbne brev. Og reaktionerne un-
drer ham. 

Hvem tegner islam nu?
Faktisk oplever Khader hele 

tiden den samme fejlslutning, 
når han påpeger problemerne 
ved islam. For selv om han altid 
frikender almindelige muslimer 
for ansvar for terrorren, reagerer 
velmenende kristne automatisk 
med at forsvare islam.

”Vi ved, at det er de mest 
aktive, der tegner billedet af et 
givent fællesskab, og lige nu er 
det altså islamisterne, der er mest 
fremme i skoene, når det handler 
om at tegne et billede af det 
muslimske fællesskab”, skriver 

Khader i Kristeligt Dagblad den 
17. august.

Det åbne brev til paven var 
udløst af pavens ”naive” kommen-
tarer om islam - i lyset af somme-
rens mange terrroraktioner. 

”Det er virkelig op ad bakke, 
når en kirkelig leder, som så 
mange lytter til, bagataliserer 
problemet ved at sige, at han ikke 
vil tale om islamisk vold”, skriver 
Naser Khader.

Efterlyser reformation
I et mere personligt udbrud går 

Khader i rette med ”velmenende  
debattører”, som tilsyneladende 
mener, at religionskritik og islam 
bare ikke passer sammen.

- Hvilken arrogance, udbryder 
Khader i sin omtale af, at For-
mand for Folkekirkens Mellem-
kirkelige Råd Mogens Mogensen 
har udtalt, at Khader som politiker 

ikke må blande sig i, hvordan 
islam skal fortolkes.

”Det her er min hjertesag”, 
fastslår Khader, som undrer sig 
over, at rummelighed, tolerance 
og forståelse ikke skal gælde ham 
som politiker og ”ærlig tvivler”.

”Muhammed kan ikke måle sig 
med Jesus”, skriver Khader og 
efterlyser en islamisk reformation 
for at få Muhammed ”ned fra den 
piedestal, han fejlagtigt er blevet 
placeret på”.

Bodil

Flere kirkefolk har forsvaret islam, siden Naser Khader skrev sit åbne brev til paven. 
- Hvilken arrogance! Det handler om min religion og min hjertesag, svarer Khader.

Hvorfor har kristne debat-
tører så travlt med at forsvare 
islam? spørger Naser Khader.

Det er virkelig op ad 
bakke, når en kirkelig 

leder, som så mange 
lytter til, bagataliserer 
problemet ved at sige, 
at han ikke vil tale om 

islamisk vold.

Mogensen: Der er fl ere slags islam
Mogens Mogensen giver Kha-
der ret i hans fordømmelse af 
Islamistisk Stats terror, men 
han mener, at ”langt de fl este 
muslimer i verden ... tolker is-
lams hellige skrifter – inkl. de 
voldelige tekster, som vitterligt 
fi ndes i Koranen – anderledes 
end Islamisk Stat gør – og 
heldigvis for det.”

- Derfor kan man ikke bare slå 

op i Koranen og med henvisning 
til en eller fl ere tekster sige, at 
sådan er islam, siger Mogensen.

- Religionsvidenskabeligt set 
vil der altid være tale om for-
skellige ”islam’er”, og derfor 
kan vi i dag støde på både 
den særdeles ubehagelige og 
voldelige udgave, som Islamisk 
Stat repræsenterer, og de langt 
mere fredelige udgaver af islam, 
som fx langt de fl este muslimer i 

Danmark heldigvis abonnerer på.
Hvordan muslimer skal tolke 

deres hellige skrifter, kan paven 
ikke forventes at blande sig i – 
heller ikke selv om en så kendt 
dansk muslim som Khader beder 
ham om det.

Hvordan islams hellige skrifter 
skal fortolkes, og hvilken islam 
der kommer ud af det, er heller 
ikke et spørgsmål, som politikere 
skal blande sig i, heller ikke poli-

tikeren Khader. 
Det er en debat eller en kamp, 

som muslimerne selv må tage 
med hinanden, og så må poli-
tikerne – i åndsfrihedens navn 
– begrænse sig til at sætte de ge-
nerelle lovmæssige rammer for 
islams og alle andre religioners 
udfoldelser, mener Mogensen, 
der er fhv. kristen missionær i 
Nigeria og har en ph.d. i islam.

Henri.
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UGENS PRÆDIKEN                         Af Nikolaj Hartung Kjærby 

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

Lederskab i Guds rige 
20 Kort efter kom Jakob og Johannes og deres mor hen til 

Jesus. Moderen knælede ned foran ham og ville bede ham om 
noget. 21 »Hvad vil du?« spurgte Jesus. »Lov mig, at mine to søn-
ner får hæderspladserne til højre og til venstre for dig, når dit rige 
bliver oprettet.« 22 »I ved ikke, hvad I beder om,« svarede Jesus. 
Henvendt til Jakob og Johannes fortsatte han: »Kan I tømme 
det lidelsens bæger, som jeg skal tømme?« »Ja, det kan vi!« 

23 »Godt, I skal få lov at tømme det samme bæger. Men det er 
ikke mig, der afgør, hvem der skal sidde ved min højre og venstre 
side. Min himmelske Far har allerede bestemt, hvem der skal 
sidde der.« 24 De ti andre disciple blev vrede, da de hørte, hvad 
de to brødre havde bedt om. 25 Men Jesus kaldte dem sammen 
og sagde: »I ved, hvordan magthaverne i denne verden holder 
af at herse og hundse med folk, og hvordan de store nyder at 
vise deres magt over for de små. 26-27 Sådan må det ikke være 
hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde iblandt 
jer, skal være tjenere for alle de andre. 28 Menneskesønnen kom 
jo heller ikke for at lade sig betjene, men for selv at tjene og give 
sit liv som løsesum, for at mange kan blive sat fri.«

Sognepræst, Husum Kirke

En mand gik ind i en antikvi-
tetsforretning. Der fi k han øje 
på en smuk vase, som han blev 
så fascineret af, at han tænkte, 
at han bare måtte eje den. 

Så han gik hen til butikkens 
indehaver og sagde: ”Jeg vil 
gerne købe den vase derovre.” 
”Uha,” sagde indehaveren, ”den 
er meget kostbar! Den ville nok 
i hvert fald koste dig dit guldur!” 

Manden overvejede lidt, for 
han var meget glad for sit guld-
ur, men det endte alligevel med, 
at hans ønske om at eje vasen 
sejrede. ”Okay,” sagde han, tog 
uret af og rakte det til butiksin-
dehaveren. Indehaveren stak 
uret i lommen, hvorefter han 
sagde: ”Tak for det. Desværre 
er vasen ikke til salg. Farvel.”

Bondefangeri?
Ved første øjekast ser det 

unægtelig ud til, at det lige 
præcis er den slags bondefan-
geri, Jesus er ude i i forhold til 
Zebedæussønnerne. 

De første mange gange jeg 
læste beretningen, opfattede 
jeg i hvert fald helt klart hans 
ord ”Kan I drikke det bæger, 
jeg skal drikke?” på den måde, 
at dette bæger var prisen for 
at få hæderspladserne, og jeg 
tænkte, at de da måtte have følt 
sig voldsomt snydt, da Jesus 
tog dem på ordet og sagde, at 
de ville komme til at drikke bæ-
geret, men alligevel ikke kunne 
love dem hæderspladserne.

Lederskab i Guds rige
Men i virkeligheden havde 

disciplene misforstået, hvordan 
tingene fungerer i Guds Rige. 

Dér leder man ved at tjene 
andre, og den der vil være den 

første, skal være alle andres 
træl. Og der er vel at mærke ikke 
tale om, at man skal være tjener 

og træl for en tid for at erobre 
magten, hvorefter man kan gå 
i gang med at bruge den til sin 
egen fordel; nej, det at være 
tjener og træl er selve den måde, 
man udøver lederskabet på! 

Og det sætter pludselig Jesu 
svar til Zebedæussønnerne i 
et helt andet lys: Det lidelsens 
bæger, som han spørger om 
de kan drikke, er ikke prisen for 
at få hæderspladserne – det er 
tværtimod et vilkår ved at sidde 
på hæderspladserne! 

Det var nemlig korset, der var 
målet for Jesus, så hvis discip-
lene ville have pladserne til højre 
og venstre for ham, måtte de også 
gå til korset. Og det fi k de faktisk 
alle sammen muligheden for den 
nat, hvor Jesus blev arresteret, 
men ingen af dem ønskede at 
benytte sig af muligheden – de 
valgte alle sammen at fl ygte. I 
stedet gik pladserne til højre og 
venstre for Jesus til to forbrydere, 
som vi læser det i Matt 27,38.

De andre blev vrede...
De andre disciple blev vre-

de over Zebedæussønnernes 
bøn, for de opfattede den som 
et egoistisk ønske, men læg 
mærke til, at Jesus faktisk ikke 
bebrejder de to brødre deres 
ønske. Det de i virkeligheden 
bad om, var jo at få lov til at 
tjene mere, lide mere, ofre sig 
mere end de ti andre apostle. 

Og hvis man ser bort fra 
sammenligningsaspektet, så 
er det faktisk en rigtig god bøn 
at bede!

Vi kan alle være
store i Guds rige

Det at være parat til at lide 
er som sagt en nødvendighed, 
hvis man vil påtage sig en leder-
rolle i Guds rige. Og med den 
viden er der nok mange, der 
ikke vil ønske at blive leder. Vi 
kan naturligvis heller ikke alle 
sammen være formelle ledere, 
og vi kan ikke alle sammen 
være den, der træffer de afgø-
rende beslutninger, men vi kan 
alle sammen være ledere i den 
forstand, at vi kan være vejle-
dere og forbilleder for andre. Vi 
kan alle være store i Guds rige.

Men skal vi overhovedet stræbe 
efter det? Vi får jo ellers at vide, at 
ydmyghed er en dyd – strider det 
ikke mod ydmygheden at gå efter 
at være stor i Guds rige? 

Nej, det gør det ikke. For det 
er netop den, der er ydmyg, der 
er stor i Guds rige. Jesus var 
selv det mest ydmyge menne-
ske, der nogensinde har vand-
ret på jorden, og netop derfor er 
han det største menneske, der 
nogensinde har levet – og det 
vi er kaldet til som kristne, er 
at ligne vores Herre så meget 
som muligt.

Vil du have 
hæderspladsen?

Vi mennesker er tilbøjelige til at drømme om hæder og ære. Det samme gjorde Jesu disciple. Men 
i Guds rige fungerer tingene noget anderledes ud end i denne verden.

Nej, det at være tjener 
og træl er selve den 
måde, man udøver 

lederskabet på! 

Vi kan alle sammen 
være ledere i den for-
stand, at vi kan være 
vejledere og forbille-
der for andre. Vi kan 

alle være store i Guds 
rige.
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Steen Jensen

Giv ’Den lille 
Udfordring’ videre
De gode nyheder skal nå udenfor kirkerne.
I denne uge er de otte sider midt i avisen fra 9–16 sat op, 
så du kan tage dem ud og give videre. Vi kalder dem for 
”Den lille Udfordring”.

Desuden trykker vi nogle tusinde ekstra af netop disse sider, 
så du kan bestille ekstra til uddeling, så længe lager haves. 

På Mors deler de fx 2.000 ekspl. af ”Den lille Udfordring”  
ud for at invitere befolkningen med til Alpha-kursus.

Måske var det en idé, andre kunne bruge?
Ja, for vi må jo gøre noget for at få det kristne budskab ud 

til alle danskere. I ”Den lille Udfordring” kan du bl.a. læse om 
Janus, som fi k et helt nyt livssyn, da han opdagede kristen-
dommen. Og du kan læse om Elon, som var ateist, men blev 
kristen, da han begyndte at læse i Bibelen.

Men den slags sker sjældent af sig selv.
Nogen skal måske sige et par ord eller invitere med til et 

Alpha-kursus eller tage dem med i kirke. Ofte skal der kun 
en lille hjælp til, før en helt ny verden åbner sig for danskere, 
som blot aldrig har hørt de gode nyheder - i hvert fald ikke på 
en forståelig og vedkommende måde.

Kære læser - det er her, du kommer ind...
Du kan gøre den lille smule, der skal til. Og nu har vi lavet 

et lille blad, som du kan bruge som kontaktskaber. Brug den 
indlagte avis, eller bestil 100 eller fl ere ekstra eksemplarer for 
2 kr./stk. plus porto og del ud i dit nærområde. Mail til: abon-
nement@udfordringen.dk eller ring til 7456 2202.

Det er heller ikke for sent at arrangere et Alpha-kursus, hvis 
ikke der fi ndes et i nærheden.

I år gør Alpha ekstra meget ud af at tilbyde fornyede 
materialer, fx en fi lmserie med bl.a. den verdensbe-
rømte wild-life eventyrer, forfatter og tv-stjerne Bear 
Grylls, der bl.a. har haft præsident Obama med i 
ødemarken. Bear Grylls er nemlig kristen og har 
selv været på Alpha-kursus. Derfor vil han gerne 
hjælpe andre med det, han kan. Lad os hver især 
bruge de muligheder, vi har, og ikke beholde de 
gode nyheder for os selv.
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Af Bo Henriksen

Billedkunstner og forfatter til bogen: 
”Et trompetkald for krigere”.

Initiativtager til 
Gadekirken København

I mange år har undervisning 
og forkyndelse af dom, for-
tabelse og Helvede, som det 
er beskrevet i Bibelen, været 
tabu. 

Vi kristne er klar over, at vi er 
frelst, men hvad vi er frelst fra, 
kan være diffust. Nogen afviser 
Helvede som et virkeligt sted, 
idet de mener, at det kun er et 
symbol på adskillelse fra Gud. 
Hvis Helvede kun er et symbol, 
må man undre sig over, at 
grundteksten sondrer mellem 
Hades, Gehenna og Tartaros, 
så burde ét ord være nok. 

Gadekirkenkbh er en tværkir-
kelig organisation, som sætter 
Jesus på dagsordenen ude i 
befolkningen. Her spørger vi 
ofte mennesker, hvor de skal 
hen, når de dør. 

Stort set alle, som tror på et 
liv efter døden, uden egentligt at 
bekende sig til kristendommen, 
er sikre på, de kommer i Himlen. 
De er jo gode mennesker. De 
sammenligner sig med tyve og 
mordere. 

Vi har ikke været gode nok til 
at formidle den mest vidtræk-
kende konsekvens af evange-
liet: Evigheden. Hvad er det 
helt præcist, vi tror på ude i 
menighederne? 

Sjov eller alvor?
Jeg hørte engang en sjov 

udlægning af Mark. 9, 43-48, 
som lyder sådan: 

”Og hvis din hånd bringer 
dig til fald, så hug den af; du er 
bedre tjent med at gå lemlæ-
stet ind til livet end med begge 
hænder i behold at komme i 
Helvede, til den uudslukkelige 
ild, hvor deres maddiker ikke 
dør, og ilden ikke slukkes. Og 
hvis din fod bringer dig til fald, 
så hug den af; du er bedre tjent 
med at gå halt ind til livet end 
med begge fødder i behold at 
kastes i Helvede, hvor deres 
maddiker ikke dør, og ilden ikke 
slukkes. Og hvis dit øje bringer 
dig til fald, så riv det ud; du 
er bedre tjent med at gå ind i 
Guds rige med ét øje end med 
begge øjne i behold at kastes i 
Helvede, hvor deres maddiker 
ikke dør, og ilden ikke slukkes.”

”Ja”, sagde taleren muntert, 
og holdt sig for sit ene øje, 
”men så kan jeg jo bare se med 
det andet”! Hele forsamlingen 

kluklo over hans vid, og så hvor 
humoristisk Jesus skildrede 
Helvede. Desværre brugte Je-
sus den hårdeste beskrivelse 
af et virkeligt sted, og det er 
tvivlsomt, at han joker med et 
så alvorligt emne. Det var trods 
alt derfor, at han kort tid efter lod 
sig korsfæste, så vi kunne blive 
forsonet med Gud og undgå 
fortabelse.

Bliver alle frelst?
Den amerikanske evangelist 

Charles Finney gik hårdt op 
imod universalisterne, som jo 
ikke troede på et evigt Helvede, 
men at alle ufrelste efter endt 
straf til sidst bliver forsonede 
med Gud. 

Finney afviste det som øn-
sketænkning og totalt i modstrid 
med Bibelen, idet ”det er men-
neskenes lod at dø én gang og 
derefter dømmes”. (Heb. 9, 27)

Gør som Natan!
Grundlæggeren af Frelsens 

Hær, William Booth, anviste 
sine soldater at udbrede evan-
geliet direkte og uden omsvøb, 
og henviste til beretningen om 
Davids synd med Urias’ kone 

Batseba (2. Sam. 12).
William Booth skrev:
”Overbring dit budskab på 

den mest ligefremme måde. 
Hør på Natan. (2. Samuelsbog 
12 - hvor profeten Natan kon-
fronterer David med, at han 
taget Batseba og fået hendes 
mand dræbt, red.)

Kunne noget være mere 
passende for situationen, eller 
noget blive mere tydelig frem-
holdt, eller mere direkte rettet 
mod Davids hjerte, end netop 
dette budskab? 

Læs det igen og gå så og gør 
ligeså. Overbring det, sådan 
som Gud ønsker det overbragt. 
Lad der ikke blive nogen sam-
menblanding eller tilintetgørelse 
af kraften. Tal til de dyrebare 
sjæle, til hvilke du er sendt, den 
rene sandhed, som skal enten 
frelse deres sjæle eller sende 
dem til et dybere Helvede.

 Få dem til at høre, tving dem 
til at lytte til dig. Mennesker, alle 
mennesker, fra monarken ned til 
tiggeren, er forud optagne. Op-
tagne med forretninger, fornøjel-
ser, ærgerrighed eller glæde af 
en eller anden slags. De vil stirre 
på dig, mens du taler, og få dig 

til at tro, at de drikker ind, alt 
hvad du siger, mens deres tan-
ker i virkeligheden er så langt 
borte som muligt, og de hverken 
hører, forstår eller bryder sig om 
et eneste af dine ord.

 
Væk dem op. Gør dem for-

skrækkede ved at oprulle dø-
den, dommen, djævle og Hel-
vede for dem. Hvad betyder 
smagen og ”hvad der passer 
sig” for dig? Manden, folke-
skaren, som du taler til går til 
Helvede - de er der næsten 
allerede. Om nogle dage vil du 
høre, at de er døde og fordømte, 
om ikke noget særligt indtræffer. 
Så for deres skyld, væk dem 
op af deres søvn. Få dem til at 
forstå dig. 

Hør på Natan igen. Hvor 
behændigt han vandt Davids 
opmærksomhed, og hvor be-
undringsværdigt han fi k ham til 
at forstå sit budskab. Han kunne 
ikke have gjort det bedre. Du 
ønsker at få David til at råbe 
”skyldig”! Og da kan du juble. 
Da David sagde: ”Jeg er man-
den”, var den overvejende del 
af Natans arbejde gjort.

Du må få folk til at forstå, at 
de lige nu er oprørere mod Gud, 
den almægtige Jehova, dømt 
til døden og i fare hvert øjeblik. 
Frem for alt, vær ligefrem og 
tydelig. Smyk dine pile som Na-
tan gjorde med illustrationer og 
kendsgerninger, og skyd dem 
så lige og direkte ud.

Lad intet hensyn til deres fø-
lelser holde dig tilbage fra at gå 
lige til sagen. Få dem til at føle 
sig sønderknust overfor Herren. 
Blot at prikke dem i sindet er 
værre end unyttigt. Du må såre 
dem, så det går gennem hjertet. 
Bryd dig ikke om, hvordan de 
vrider og klager. Gentag atter 
og atter sandheden, som gen-
nemborer og rører.”

Jesus talte om Helvede
Jeg ved godt, at Bibelens 

lære om noget så rædselsfuldt 
ikke får folk til at vælte ind i kir-
kerne eller kildrer dem i ørerne. 
Det kræver visdom og kærlig-
hed at formidle, men det nytter 
ikke at stikke hovedet i busken. 

Jesus talte om Helvede tolv 
gange i Det Nye Testamente, og 
hvis han gik på jorden i dag ville 
folk beskylde ham for at være 

en helvedesprædikant. Kan det 
tænkes, at Jesus godt var klar 
over, at hans undervisning var 
angstprovokerende? 

Vi er ikke fortabte, fordi Gud 
ikke elsker os. Det er netop, 
fordi Gud elsker os, at han har 
gjort det muligt for os at blive 
frelst, hvis vi gør Jesus til Herre.

 
Svigt ikke de ufrelste

Charles Finney skrev: 
”Kristne mennesker, er I hele 

tiden optaget af jeres jordiske 
gods, men tilsidesætter sjæle? 

Vær klar over, at en fortabt 
sjæl ikke kan gøres om. Hvis 
du siger til den ufrelste, at du 
troede. han vidste det hele, vil 
han svare: ”Jeg regnede ikke 
med, at du troede et ord af det 
selv. Du handlede i hvert fald 
ikke, som om du gjorde. Skal 
du i Himlen? Jeg er på vej ned 
i Helvede. Der er ingen hjælp 
for mig nu. Måske vil du tænke 
på mig, når du ser røgen af min 
elendighed stige op til herlighe-
dens himle. Når jeg har været 
der i lang, lang tid vil du nogen 
gange tænke, at vi engang le-
vede side og side. Husk, at det 
er for sent at bede for mig nu, 
men at du kunne have advaret 
mig, så jeg var blevet frelst.” 

Nøden må drive os
Drivkraften hos de største 

troshelte har altid været sjæles 
frelse. Overbevisningen om at 
fortabelse fører til et evigt og 
pinefuldt sted har ført dem ud i 
kraftfulde tjenester for evange-
liet. Hvis vi kristne i dag får den 
nød og motivation til at træde ud 
i forsoningens tjeneste, vil det 
blive til velsignelse for os selv 
og få evighedskonsekvenser for 
vores familie og endnu længere 
ud i befolkningen.

Budskabet vil provokere
Helvede eksisterer. Derfor 

har Gud sat alle sejl til, for at 
mennesker skal frelses. 

Brodden, kraften og relevan-
sen i kristendommen forsvinder, 
når vi pakker sandhed ind. Kor-
set, Jesus og Helvede vil altid 
være en anstødssten, altid pro-
vokere og altid skille vandene. 

Dem, der alligevel vil følge 
Jesus og blive hans disciple, vil 
være mere dedikerede og opta-
gede af Guds ”business” end af 
egne behov og ambitioner.

Hvorfor skjuler vi kristne
sandheden om Helvede?

”Overbring dit budskab på den mest ligefremme måde. Hør på Natan!” opfordrede Frelsens Hærs grundlægger William Booth. Beretningen 
om Natan står i 2. Samuelsbog 12. Natan konfronterer David med, at han taget en gift kvinde, Batseba, og fået hendes mand dræbt. Natan 
fortæller David om en rig mand, der har taget en fattig mands eneste kid. ”Han skal dø!” udbryder David. ”Du er manden!” svarer Natan.

Bo Henriksen, som er initivativtager til Gadekirken København, udfordrer kristne til at fortælle sandheden. 
Også om Helvede, som Jesus selv advarede imod 12 gange i Ny Testamente. 
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Kære Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig 

i håbet om, at du kan hjælpe 
mig. Måske med lidt råd og 
vejledning. Men også med en 
salvedug. Sådan en har jo hjul-
pet mange, ved jeg.

Det, der er mit problem, er 
mit humør. Jeg er en kristen 
mand på 62, og jeg kan ikke 
fi nde glæden. I hvert fald ikke 
en varig glæde. Enkelte gange 
kan jeg godt blive glad. 

Fx når børn og børnebørn 
besøger min kone og mig. Men 
når de er taget af sted, forlader 
glæden mig, og alt synes mør-
kere, end det var, før de kom.

Jeg vil her så gerne tilføje, at 
jeg inden for de to sidste år har 
haft to blodpropper. 

Jeg tager nu medicin, og jeg 
vil sige, at skaderne af blod-
propperne er minimale. 

Jeg har næsten stadig fuld 
førlighed. Men selvfølgelig er 

angsten der, og den er med til 
at hindre glæden. 

Jeg var tidligere en glad 
person. Jeg var glad og taknem-
melig for min hustru og for vores 
venner. Men jeg må desværre 
indrømme, at her kniber det nu. 
Ikke på grund af min hustru eller 
på grund af vennerne. De er, 
som de altid har været. Men på 
grund af noget inde i mig selv. 
Som jeg ser det, kan jeg godt 
bruge dine råd og vejledning, 

samt forbøn og salvedug. På 
forhånd tak.

Venlig hilsen
En kristen mand på 62

Hvordan kan jeg fi nde glæden igen?

Kære Kristne mand på 62
Når jeg læser dit brev, kommer 

jeg til at tænke på en mand, som 
jeg mødte fl ere gange på mine 
møder i København. Han ringede 
også fl ere gange til mig, og hver 
gang beklagede han sig over, at 
han ingen glæde havde i sit liv. 

Han var i tresserne, ligesom du 
er. Han syntes, at livet efterhån-
den var en kedelig affære. 

Han var ikke så stærk, som han 
havde været. Han beklagede sig 
over, at han ingen glæde fandt 
sammen med de få venner, han 
havde tilbage. 

Jeg talte meget med ham om 
kristendommen og om glæden 
og freden, man kan få fra Gud 
og fra Jesus. 

Jeg fortalte ham, hvordan man 
gennem bøn kan få del i glæden 
og freden hos Jesus. 

Men det var, som om min 
undervisning prellede af på ham. 
Nogle gange tvivlede jeg på, om 
han hørte, hvad jeg sagde. Jeg 
underviste ham ud fra Bibelens 
tale om glæden fra Gud.

Men så en dag skete der noget 
overraskende. Jeg havde ikke 

hørt fra ham i nogle måneder. 
Han ringede til mig, ikke for at 

beklage sig; men for at fortælle 
mig, hvor glad han var blevet.

Jeg spurgte ham, hvad der 
var sket?

Han svarede: ”Jeg henter hver 
morgen min glæde hos Jesus i 
min bøn. Det var jo det, du selv 
sagde, jeg skulle.”

Jesus havde forvandlet ham og 
givet ham glæde.

Jeg vil nu give dig nogle af de 
steder fra Bibelen, hvor glæden 
omtales, og noget af den under-
visning, jeg gav ham.

Guds ord er jo en kraft, der kan 
forvandle mennesker:

I Lukas-evangeliet kap. 2, vers 
10 står der: ”Frygt ikke, for jeg 
forkynder jer en stor glæde, som 
skal være for hele folket.”

Den glæde, der forkyndes her, 
er Jesus i forbindelse med hans 
komme til Jorden.

Og i Johannes-evangeliet kap. 
20, versene 19 og 20 står der:

Jesus kom, stod mit iblandt 
dem og siger til dem: ”Fred være 
med jer.”

Da blev disciplene glade, fordi 
de så Herren.”

Glædens årsag er altså, at de 
møder Jesus. 

I Det Gamle Testamente står 
der i Nehemias’ Bog kap. 8, vers 
10: ”Vær ikke bedrøvede, for 
glæden i Herren er jeres styrke.”

Her læser vi, at glæden i Her-
ren også giver styrke. Herren har 
altså både glæde og styrke til os 
mennesker.

Hør også, hvad der står i Ord-
sprogenes Bog om glæden:  
”Glad hjerte er godt for legemet, 
nedslået sind suger marv af 

benene.”

Videre står der i Prædikerens 
Bog kap. 3, vers 12:

”Jeg erkendte, at intet er bedre 
for mennesket end at være glad 
og fi nde lykke i livet.”

Og i 5.Mosebog kap. 16, vers 
15 læser vi: ”for Herren din Gud 
vil velsigne dig i alt, derfor skal du 
kun være glad.”

I 1. Krønikebog kap. 16, vers 27 
står der: ” --- styrke og glæde er 
på hans sted.”

Det betyder, at der, hvor Herren 
er, der fi nder vi styrke og glæde. 
Der kan vi hente vores styrke og 
glæde. 

 Søg Gud i bøn, og bed om 
glæden, for Gud er glædens Gud, 
og han ønsker at give dig sin 
glæde. Gud ønsker endda at give 
sin glæde til verden gennem dig.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov 

Gud er glædens Gud og han vil give dig sin glæde 

Kæreste Orla Lindskov!
For en tid siden sov jeg meget 

dårligt. Jeg fi k en salvedug som 
min trofaste følgesvend. Mange 
tak.

En veninde fi k en salvedug til 
gigt i fi ngrene. Gigten er nu næ-
sten væk. Mange tak. 

En god bekendt har søgt læge 
siden november. Han bliver igen 
og igen meget svimmel. Men 
ingen har kunnet hjælpe!

Må jeg have lov til at bede dig 
om en salvedug til ham også.

Orla Lindskov, du er i sandhed 
en Guds tjener. Må Gud rigt vel-

signe dig og dit hus.
Mange kærlige hilsner fra

             B.
SVAR:
Kære B.
Tak for dit opmuntrende brev.
Jeg har sendt en salvedug til 

din bekendte, som lider af svim-

melhed. 
Vi tror, og vi ved, at Jesus kan 

helbrede alle sygdomme og svag-
heder, også svimmelhed. 

Som Jesus var, sådan er han 
stadig ifølge Hebræerbrevets 
forfatter.

Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
For snart mange år siden skrev 

jeg til dig, fordi jeg led af en slem 
astma.

Jeg var på Højskolen i Kolding, 
da jeg fi k salvedugen fra dig. 

Da jeg åbnede brevet, fl øj der 
en røg/damp ud af kuverten, 

rundt om en anden elev og op i 
næsen på mig. Siden har jeg ikke 
haft astma.

Så tak for din villighed til at 
tjene med sådan en mægtig 
virkning. 

Guds fred og med hilsen fra
En tidligere højskoleelev

 Jesus kan helbrede alle sygdomme og svagheder

Jeg var tidligere en glad 
person. Jeg var glad og tak-
nemmelig for min hustru og 

for vores venner. Men jeg må 
desværre indrømme, at her 

kniber det nu. 

Søg Gud i bøn og bed om glæden, for Gud er glædens Gud, og han ønsker at give dig sin 
glæde. 



Udgivet af den kristne ugeavis og netavis Udfordringen.dk til gratis uddeling.

Janus Janus 
fandt fandt 

noget, noget, 
der overgik der overgik 

videnskabenvidenskaben

AteistAteist
blevblev
selv præstselv præst

Mød mennesker, der opdagede 
at virkeligheden var anderledes og 
større og bedre, end de havde troet...
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1. Pålidelige historiske 
kilder fortæller om Jesus

Historikeren Josefus nævner 
Jesus i sine skrifter. Josefus blev 
født i Jerusalem i år 37. e.Kr.

Men den vigtigste kilde til 
Jesus’ liv er Det nye Testamente. 
Og Ny Testamente er skrevet 
mellem 40 og 100 år efter begive-
hederne. Samtidig fi ndes der over 
5000 græske kopier af skrifterne, 
hvoraf den ældste kopi er fra år 
130 e.Kr. Til sammenligning er 
ældste kopi af Cæsars Gallerkrig 
skrevet 950 år efter begivenhe-
derne, og værket findes kun i 
9-10 kopier.

2. Jesus sagde, 
at han var Gud

Jesus blev født som jøde og 
voksede op i byen Nazareth. 
Som ca. 30-årig begyndte han at 
undervise andre om sig selv og 
om ”Guds Rige”. Samtidig pro-
vokerede han de religiøse ledere 
ved at tilgive mennesker deres 
synder og kalde sig selv Gud. 

Den tidligere ateist, den britiske 
professor C. S. Lewis konklude-
rede, at et menneske, som sagde 
det, Jesus sagde om sig selv, ikke 
bare er en stor morallærer. 

”Hvor mærkeligt og choke-
rende det end lyder, må jeg 
acceptere det faktum, at han var 
og er Gud. Gud er landet i men-

neskeskikkelse på den af fjenden 
besatte jordklode”, skriver C. S. 
Lewis.

3. Jesus døde som 
stedfortræder for os

BIbelen fortæller, at Jesus 
døde som stedfortræder for alle 
menneskers synd.

”For således elskede Gud ver-
den, at han gav sin enbårne søn, 
for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt 
liv”. Det siger Jesus om sig selv 
i det, som kaldes Den lille Bibel 
i Johannesevangeliet kapitel 3 
vers 16.

4. Jesus blev levende igen
tre dage efter sin død

Jesus vidste på forhånd, at 
han skulle dø på korset. Men han 
fortalte også sin disciple, at han 
skulle blive levende igen. 

Han viste sig for over 500 men-
nesker i en periode på seks uger 
efter opstandelsen påskedag, og 
han spiste og drak sammen med 
dem.  Lukasevangeliet kapitel 24.

5. At tro på Jesus er at 
tage imod Guds løfter

Jesus lover at tilgive os, være 
med os og give os evigt liv, hvis 
vi tager imod ham. 

Det lover han i Johannes Åben-
baring kapitel 3 vers 20.

6. Gud hører det, 
når vi beder

Jesus brugte meget tid på at 
bede, somme tider hele natten. 
Hans nærmeste venner, discip-
lene, ville gerne lære at bede. 
Derfor lærte Jesus dem bønnen 
Fadervor (Mattæusevangeliet 
kap. 6 vers 9-13).

7. Hvad får vi ud af 
at læse i Bibelen?

Bibelen er verdens mest læste 
bog. Den kan lære os, hvem Gud 
er, og hvad han vil med os. Selv 
om Bibelen blev skrevet for fl ere 
tusinde år siden, kan Gud stadig 
tale til os gennem den, når vi 

beder ham vejlede os.

8. Gud vil lede os
Bibelen fortæller, at Gud har 

gode planer med vores liv og at 
vi må bede ham om råd, før vi 
træffer vigtige afgørelser. Gud kan 
svare ved at tale til os gennem 
vores tanker, følelser og ønsker. 
Men for at vide, om det virkelig er 
Gud, der taler til os, må vi spørge, 
om det er kærligt, om det er på 
linje med Bibelens lære, og om 
det bringer Guds fred.

9. Helligånden 
giver tro og kraft

På den første kristne pinsedag 

prædikede apostlene for jødiske 
pilgrimme i Jerusalem. De talte 
pludselig på sprog, som de ikke 
kendte, og 3000 mennesker kom 
til tro og blev døbt. 

Helligånden giver tro, frimo-
dighed og overnaturlige gaver til 
kristne. Samtidig hjælper han os 
med at bede og forstå Bibelen, 
og han arbejder i os for at få os 
til at ligne Gud.

10. Gud vil hjælpe os 
imod det onde

Bibelen lærer os, at Guds 
modstander, Satan, også er vores 
fjende. Men han blev besejret, 
da Jesus døde på korset. Kolos-

senserbrevet kapitel 2 vers 15. 
Også kristne har autoritet over 
den onde og kan stå ham imod, 
når han vil ødelægge vores liv. I 
Efeserbrevet kapitel 6 står der: 
”Ifør jer Guds fulde rustning, så I 
kan holde stand mod Djævelens 
snigløb”.

En del af denne rustning er at 
holde fokus på Jesus og kende 
Bibelen og Guds ord, som er 
”Åndens sværd”.

Hæftet ’Udforsk meningen 
med Livet’ er udgivet af Alpha 
Danmark og Mediacellen og bru-
ges i undervisningen på Alpha-
kurserne.

Et Alpha-kursus kræver ingen særlige forudsætninger. Her taler man med hinanden i en afslappet atmosfære, og man kan stille alle 
sine spørgsmål om Gud, Bibelen, og hvordan det er bedst at leve livet.

10 facts om 
den kristne tro
Hæftet ’Udforsk meningen med Livet’ 
indeholder en række facts om troen.

Vidste du at...

Min største oplevelse

Min største 
oplevelse

danmark.alpha.org 

My
greatest
adventure

Watch Bear's story 
Alpha.org

Fra 1. september er mange kirker med i 
Alpha kampagnen, hvor vi ønsker at  
invitere hele Danmark til Alpha.

Bear Grylls lægger navn, ansigt og historie til 
den globale kampagne. Han er international 
kendt adventurer og kendt for forskellige TV-
shows som har haft omkring 1,5 mia. seere. 
Han er kristen og har selv været på Alpha 
kursus i London. Med mange spændende 
oplevelser i bagagen, beskriver han det som 
sit livs største oplevelse at komme til tro.

Der er lavet et flot materiale der kan bruges 
til invitationer og reklamefremstød for  
kampagnen, som kører helt frem til  
udgangen af 2017.

Bear Grylls fra vildmarken 
viser vej på Alpha-kurser
Den verdensberømte vild-
marks-eventyrer, Bear Grylls, 
fik sit livs største oplevelse 
ved at komme til tro. Han an-
befaler derfor at gå på Alpha 
kristendoms-kursus. 

Bear Grylls er en international 
kendt adventurer, og hans TV-
shows har haft 1,5 mia. seere! 

Han tager kendte personer 
med ud i vildmarken og lader dem 
gennemleve grænsesprængende 

oplevelser. Han tog fx præsident 
Barak Obama med ud i Alaskas 
vildmark. 

Selv om Bear Grylls har haft 
utroligt seje oplevelser i vildmar-
ken, som mange ikke tør drømme 
om, var hans største oplevelse at 
lære Jesus at kende og komme 
til kristen tro. Bear har selv været 
med på et Alpha-kursus. Det 
er et kursus, som opstod i en 
anglikansk kirke i London, og 
som derfra har spredt sig til hele 
verden. Idéen i Alpha-kurset er 
at undersøge kristendommen, 
uden at deltagerne på forhånd 
nødvendigvis er kristne. Man kan 
være ateist, tvivler eller tilhøre en 
anden religion. På kurset får man 
præsenteret de grundlæggende 
og vigtigste dele af den kristne tro. 

Derefter diskuterer man åbent og 
fordomsfrit i mindre grupper. Man 
spiser også sammen, og der er en 
afslappet stemning.

Bear var åbenbart så glad for 
at være med på sådan et kursus, 
at han nu lægger navn, ansigt 
og historie til en kampagne for 
Alpha-kurser. 

Også i Danmark kan man 
komme med på et Alpha-kursus. 
Man kan gå ind på hjemmesiden 
danmark.alpha.org og se nær-
mere. Hvis man skriver danmark.
alpha.org/prov kommer man til 
en oversigt over, hvor der fi ndes 
kurser. Alle kurser er muligvis ikke 
markeret endnu. Men man kan 
få mere at vide ved at kontakte 
Alpha Danmark.

Henri.

Bear 
Grylls 
med 
præ-
sident 
Barak 
Obama i 
Alaskas 
ødemark. 
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Af Tina Varde 

- I krisen er Gud der, og vi bliver 
tilpas ydmyge til at tage imod 
ham, siger kropsterapeut og 
leder af Healing Rooms i Taa-
strup, Dorte Karpf. 

Dét har livet lært hende på en 
markant måde:

Et alvorligt biluheld i 1999 blev 
et vendepunkt i hendes liv. En 
travl dag, hvor datteren også lige 
blev hentet på skolen, glemte hun 
sikkerhedsselerne. En bus kørte 
ind i en bil, og den blev skubbet 
ind i Dortes bil. 

Røg ud ad forruden
Hun røg ud gennem forruden 

og blev skamferet i ansigtet, men 
ænsede det ikke. Dorte havde 
kun fokus på datteren, for der kom 
blod ud af munden på den lille 
pige. ”Mor, du må ikke dø”, sagde 
hendes seks-årige datter. ”Jeg 
dør ikke”, svarede Dorte roligt.

Og det gjorde hun heller ikke. 
Både hun og datteren overlevede. 
De blev sendt afsted i to ambulan-
cer, fordi man frygtede, at Lines 
blodtab var alvorligt, men det var 
det heldigvis ikke. 

Men Dorte blev et andet men-
neske efter bilulykken.

- Uheldet ændrede hele mit liv. 
Før drejede det sig meget om mit 
fi rma, men hele bøtten blev vendt, 
og jeg fi k en dyb taknemlighed for 
livet. Jeg fi k også Gud tæt ind på 
mig, fortæller Dorte Karpf.

Fandt hjem
Hun arbejder som kropstera-

peut - med behandling af misbru-
gere. For det meste med menne-
sker, der har været narkomaner 
og alkoholikere. Tidligere har hun 
også arbejdet en del med spise-
forstyrrede piger.

- Inden biluheldet arbejdede 
jeg på fuld tid og var alenemor 
til to piger. Vi boede i Hørsholm, 
havde hest og også et dejligt ko-
lonihavehus med udsigt til marker. 
Mine børn gik i privatskole. 

Efter uheldet gik jeg fra at føle 
mig stærk og ”kunne det hele” til 
at kunne ingenting. Jeg kunne 
ikke engang gå en tur med hun-
den alene, for jeg havde det med 
at besvime, så jeg måtte have en 
af pigerne med, fortæller Dorte 
Karpf.

En nabo hjalp hende videre – 
med et godt forslag:

- En dag inviterede min nabo 
mig med til et møde med den 
afrikanske prædikant Charles 
Ndifon i Kulturcentret på Drejervej 
på Nørrebro. Jeg blev simpelthen 
så glad, da vi var der. Det var som 
at komme hjem. Også med lov-
sangen. Oplevelsen styrkede min 
tro på Jesus, og jeg blev hurtigt en 
del af Pinsekirken på Drejervej, 
selvom jeg var lidt forskellig fra 
de andre i menigheden. Jeg mær-
kede også hurtigt en dyb længsel 
i hjertet efter at blive forbeder. 
”Det skal jeg bare”, tænkte jeg, 
og det fi k jeg lov til. Lige siden er 
det bare vokset i mit liv.

- Min nabo kom der i øvrigt 
aldrig mere, men det gjorde jeg i 
tolv år. Og det viser, hvordan Gud 
bruger alle; naboer, dyr, fugle, 
siger Dorte Karpf, som holder 
meget af dyr. 

Fra et tidligere ægteskab har 
hun to voksne døtre på 31 og 25. 

For ni år siden mødte hun Ole 

til en frokost hos fælles venner. 
Deres fælles interesse for hunde 
og tro var med til at føre dem 
sammen. 

- Min datter, som var fl yttet til 
Amager, havde en slædehund, 
som vi blev nødt til at fi nde et 
nyt hjem til. For Stina var faldet, 
havde slået knæet og gik med 
krykker. Jeg havde i forvejen en 
hest og hund, som jeg gik med 
flere gange om dagen. Derfor 
måtte vi fi nde et nyt hjem til hun-
den. Det fortalte jeg Ole. Og det 
gjorde ham interesseret i at få 
hund igen. Den hund og Ole er 
ét. De passer så godt sammen. 

- Så begyndte han at sende 
sms’er til mig, og vi begyndte at 
gå ture sammen med hundene – 
som venner. Mest i Taastrup hos 
ham. Vores fælles interesse for tro 
var med som en selvfølge. Ole var 
med i City Kirken. Vi talte om Gud, 
Jesus og kærlighed. 

- Efter at vi havde gået tur nog-
le gange, vidste jeg bare, at det 
var ham. Jeg havde ellers opgivet 
det med mænd, fortæller hun.

Ole overtalte hende til at fl ytte 
til Taastrup, hvor han har et hus. 

Nu har de været gift i fem år og 
bor sammen i Taastrup. Parret har 
tre store hunde og tre katte.

Glad for dyr
Ud over at omgive sig med 

hunde og katte holder Dorte Karpf 
også meget af duer, som hun 
fodrer i haven:

- Jeg har noget med duer. For 
mig symboliserer de Helligånden 
og Guds fred. De minder mig om, 
at dette hus er godt beskyttet. 

Der sidder som regel 8-10 duer 
i haven. For nogle år siden løb jeg 
en dag lidt stresset ud af døren. 
Så dukkede en due op lige foran 
mit hoved og satte sig i træet 
foran mig. ”Tak Gud,” sagde jeg 

og faldt helt til ro.
- Når bare jeg bliver i Guds 

fredfyldte nærvær, kan jeg klare 
mange ting. Jeg kan stadig kom-
me til at overbooke min kalender 
lidt, men når jeg bliver i Guds 
nærvær, går det fi nt. Ellers kører 
det rundt i hovedet, og så kan jeg 
ingenting. Jeg skal helst kunne 
trække mig lidt hver dag for at 
være sammen med Gud.

- Da jeg havde kolonihavehus, 
var der også mange duer. Engang 
havde jeg en usædvanlig nær 

kontakt med en gammel tyk due. 
Jeg var så glad bagefter!

I Taastrup har hun efterhånden 
oplevet en del helbredelser, når 
hun har været med til at bede for 
mennesker.

Med i Healing Rooms
I dag er hun frivillig leder af 

Healing Rooms, som holder til i 
Taastrup i frikirken City Kirkens 
lokaler på Ahornsvej. Her beder 
hun for mennesker hver mandag 
aften. Healing Rooms er en slags 
forbøns-klinikker rundt om i lan-
det, som den Carrie Lautrup, Es-
bjerg, i 2007 var med til at starte 
op herhjemme. Målet er, at alle i 
Danmark skal have let og gratis 
adgang til helbredende forbøn.

Dorte Karpf beder desuden 
også ofte for folk i forbindelse 
med frikirkens gudstjenester i 
Kulturcentret om søndagen. 

- Jeg har også oplevet, hvor-
dan Gud berører mennesker på 
mange forskellige måder. Jeg 
er altid opmærksom på ikke at 

få åndeligt ego, ved at huske at 
det ikke er mig, der helbreder. 
Det er Helligånden, der gør det! 
I Healing Rooms arbejder vi tre 
sammen, og vi undgår hovmod, 
fordi vi har et stærkt fokus på at 
få enhed i forbøns-teamet.

Svagheder gør stærk
Dorte Karpf er født i 1959 i 

København. Familien fl yttede kort 
efter til Hørsholm.

- Min farmor boede hos os i 
huset i Hørsholm. Farmor var 
kristen og kunne Bibelen udenad. 
Hun fortalte historier fra den hver 
dag, og jeg har altid troet på Gud. 
Jeg har altid vidst, at han var det 
største af alt. 

- Mit gudsforhold er personligt. 
Jeg har altid kunnet bede for 
andre, men ikke altid for mig selv. 
Tidligere havde jeg ikke selvværd 
til at bede om noget til mig selv. 
Måske fordi jeg ikke altid blev set 
og hørt som barn, siger hun.

Dorte Karpf kommer menne-
sker i møde med stor venlighed, 
lydhørhed og varme. Med styrke 
til at hjælpe andre på trods af 
hendes egne udfordringer:

- Jo mere jeg opdager mine 
egne svagheder og begræns-
ninger, jo større dybde får jeg i 
Ham. Og jo mere jeg slapper af, 
jo mere kommer Gud til stede, 
forklarer hun…og remser nogle 
af sine ”svagheder” op: ”Kronisk 
hjernerystelse, diskusprolaps 
i nakken, slidgigt i højre hofte, 
mange smerter, træthed, PTS, 
tendens til stress. 

På grund af disse mén efter 
bilulykken har hun i dag et fl exjob. 
Gennem ægtemandens firma 
har hun ind imellem konsulent-
opgaver, hvor hun er terapeut for 
mennesker med brug for hjælp. 

Hun er i øjeblikket i gang med 
at uddanne sig til åndelig vejleder 

og tager på retræter, der gør godt 
for hendes helbred.

- Jeg er meget sensitiv og fan-
ger alt. Jeg er god til at se menne-
sker. Udover dem jeg behandler 
på tomandshånd, leder jeg også 
kristne meditationsgrupper en 
gang om måneden.

- Min evne er at se mennesker 
med et anerkendende blik, så de 
åbner op og bliver gennemsigtige 
for mig. Det er Gud, jeg fi nder i 
dem, forklarer Dorte. Uddannel-
sen til åndelig vejleder har givet 
hende fl ere åndelige oplevelser 
undervejs.

30 dages stilhed
- I september skal jeg på en 

tredive dages stilhedsretræte i 
Norge. Sidste år var jeg på en ti 
dages retræte, hvor jeg virkelig 
kom dybt med Gud. Efter et par 
dage blev jeg rastløs. Jeg kunne 
næsten ikke holde ud at være 
med mig selv. Så gik jeg en lang 
hurtig tur i en time. Bagefter 
satte jeg mig i kirken. Alene på 
en kirkebænk. Der kom så meget 
kærlighed til mig, da jeg sad der. 
Jeg blev overstrømmet af kærlig-
hed…lige efter at have været i et 
helvede af rastløshed, hvor jeg 
bare ville væk fra følelsen.

- Efter retræten ville jeg helst 
bare være blevet i Guds nærvær, 
siger Dorte Karpf.

 Udover at blive reddet fra det 
livsfarlige biluheld, er der andre 
oplevelser, som er de helligste 
for hende:

- Det næststørste mirakel, 
jeg har oplevet, er mine fødsler. 
Tænk, at Guds skaberværk er 
så stort, at Han kan skabe et 
barn i os. 

Det største mirakel, jeg ople-
ver, er at have Jesus med i min 
hverdag.

Dorthe blev 
lykkeligere
efter biluheld
Troen fi k førstepladsen, da Dorte Karpf overlevede en bilulykke. 
Kærlighed og at bede for andre blev det vigtigste.

- At give kærlighed og forbøn er nu det 
vigtigste i mit liv, siger Dorte Karpf. Hun 
taler og beder ud fra personlig erfaring 
med, hvad der betyder mest for menne-
sker i krise. 

Når bare jeg bliver 
i Guds fredfyldte 

nærvær kan jeg klare 
mange ting. 

Efter uheldet gik jeg 
fra at føle mig stærk 
og ”kunne det hele” 

til at kunne ingenting.
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Elon var ateist - men så 
oplevede han Gud

”Hardcore og meget bevidst ateist” - sådan defi nerede Elon sig selv. Han begyndte at læse i Bibelen for at pille den fra hinanden. 
- Jeg har denne her meget klare 
oplevelse af at gå fra at være 
hardcore, meget bevidst ateist, 
til at møde Gud. Til, at han rent 
faktisk begyndte at tale til mig. 
Han begyndte at prikke til mit 
hjerte på en måde, jeg slet ikke 
kunne komme væk fra. Det er 
ikke særligt håndgribeligt, 
men måske alligevel den mest 
håndgribelige måde, jeg kan 
beskrive det på. 

Sådan begynder Elon Jepsen, 
34 år, sin fortælling om, hvordan 
han blev kristen. 

Allerede i 6. klasse begyndte 
han at søge efter livets mening, 
men syntes, det var svært at 
fi nde i kirken. Det billede, han 
dér mødte af Gud, var så langt 
fra hans eget liv. Elon endte som 
ateist og var overbevist om evolu-
tionsteorien. Samtidig havde han 
opgivet at fi nde en dybere mening 
med livet.

I kontakt med kristne
Som 16-årig rejste han til USA 

på highschool. Her spillede han 
fodbold på skolen og blev snart 
venner med en af de andre spil-
lere, Jeremy. Jeremy var kristen 
og en intelligent person.

- Vi havde rigtig rigtig mange 
diskussioner omkring tro, men 
han havde gode svar, og han 
havde virkelig tænkt over tingene. 
Oven i det talte han om Gud, som 
om han var hans ven. Jeg var 
langt fra enig med ham, men jeg 
respekterede ham, husker Elon. 

Han boede hos en værtsfami-
lie, som ikke var særlig troende, 
men de fandt en kristen ung-
domsgruppe, som han kunne 
være med i. Det var samme sted, 
som Jeremy kom, og Elon kunne 
rigtig godt lide det. 

- Det var helt vildt hyggeligt, og 
samtidig gav de virkelig plads til 
at forholde sig til livet. Tit når præ-
sten prædikede, sad jeg og kom 
med modargumenter, og det var 
der plads til, forklarer Elon, som 
efterhånden var blevet rokket i sit 
ateistiske fundament.

Han begyndte at læse i Bibelen 
med det formål at pille den fra 
hinanden og fi nde noget ”skyts” 
til, når han diskuterede tro med 
sine nye kristne venner. Men 
læsningen blev til en helt anden 
oplevelse:

- Da jeg læste om Jesu liv i 
Bibelen, havde jeg den oplevelse, 
som jeg senere har mødt beskre-

vet hos Martin Luther. Han siger: 
”Bibelen har hænder og fødder, 
den løber efter mig. Den griber 
fat i mig. Jeg kan ikke slippe væk 
fra den”. Den oplevelse sad jeg så 
stærkt med lige der. At det her på 
en eller anden måde var det mest 
gribende, jeg nogensinde havde 
læst. At det var det vildeste, jeg 
nogensinde havde læst - og det 
er det jo ikke, hvis man bare går 
til teksten og læser om det, Jesus 
siger, og hvad han gør, osv.

- Den måde jeg selv tolker op-
levelsen på i dag, er nøjagtig som 
Martin Luther tolkede det. At det 
var Helligånden, som åbenbarede 
Jesu ord for mig og på en eller 
anden måde viste mig, at her var 
der noget helt særligt, som jeg 
skulle følge efter. 

Elon kom ikke til tro på Gud 
lige med det samme, men hans 
nysgerrighed var blevet pirret, så 
han bad: ”Gud hvis du virkelig er 
der - så vis dig for mig”. 

- Og så oplever jeg simpelthen 
Gud være til stede i mit værelse, 
en morgen jeg vågner. På det 
tidspunkt har jeg ikke sprog for, 
at det er Gud. Jeg tænker bare: 
”Der er et eller andet her”. Og 
det er så virkeligt for mig, at jeg 

åbner alle skabe. Jeg kigger un-
der sengen, fordi der er nogen i 
mit  værelse. Og til sidst må jeg 
så bare erkende, at det er der 
ikke - og så tænke: ”Okay måske 
har det noget med Gud at gøre. 
Hvad ved jeg?” 

I løbet af dagen og i løbet af de 
næste dage havde Elon oplevel-
sen af, at Gud var ekstremt stærkt 
til stede omkring ham. 

Overnaturlige oplevelser
Og Elon fik flere overnatur-

lige oplevelser. Senere samme 
dag gik han nede i byen, da en 
bekendt af ham gik forbi på mod-
satte side af vejen. Og pludselig 
strømmede alle mulige indtryk 
omkring hende ind over ham, så 
han på én gang vidste, hvad hun 
gik og kæmpede med, og hvad 
hun drømte om. Det skete to 
gange mere på lignende måde, 
blandt andet med moren i hans 
værtsfamilie.

- Jeg gik fra en følelse af, at 
der intet åndeligt fandtes, til at 
alle mulige ting begyndte at ske i 
mit liv. Da jeg oplevede det med 
min værtsmor, gik jeg ind på mit 
værelse og bad til Gud: ”Hvad 
sker der? Du kan jo ikke være til 
på grund af ondskaben i verden”, 

og så listede jeg alle mine argu-
menter op, men så snart jeg kom 
med mine indvendinger, fi k jeg 
forklaringen givet, forklarer Elon, 
som oplevede, at det var Gud, der 
svarede i hans tanker.

- Samtidig fi k jeg en følelse af 
Guds nærvær, som en oplevelse 
af, at når jeg kiggede op, kiggede 
jeg lige op i Guds ansigt. Og der 
ringer det bare så enormt stærkt 
indeni mig: ”Det her er meningen 
med livet!” Det at være lige her i 
den her relation - venskabet med 
Gud. Den der dybe, dybe følelse, 
eller oplevelse af fuldstændigt at 
smelte sammen med ham. Det er 
det, jeg er skabt til. Den kærlighed 
og fuldstændige totale accept, 
som jeg oplevede lige dér. Det 
er det,  jeg er skabt til. Det er 
denne her relation, jeg at skabt 
til at være i. Og der skete et eller 
andet indeni mig. Jeg bad: ”Jesus, 
nu kan jeg se, at du fi ndes. Tilgiv 
mig, sådan som jeg har levet. 
Hjælp mig til at leve for dig.”

Hører sammen med Gud
- Den grundlæggende op-

levelse af at have sådan en 
eksistentiel tomhed, der blev 
fyldt op med eksistentiel fred, 
er nok det første og største, det 

at være kristen giver mig. Det er 
relationen med ham. Oplevelse af 
at høre sammen med Gud. Det er 
ubeskriveligt, siger Elon.

Da Elon vendte hjem til Holste-
bro, skulle venner og familie lige 
vænne sig til, at han ikke længere 
passede ind i billedet, men hans 
familie bakkede ham op. Han kom 
i pinsekirken og fandt snart ud 
af, at han skulle være præst - i 
Folkekirken.

- Uden at lyde som om jeg ved 
alt, så føler jeg, at jeg har noget 
at byde på. Jeg tør tænke kirke 
på en frisk måde, og jeg tror, at 
Folkekirken har brug for nogen, 
der har noget at byde på. For tro 
tiltaler rigtig mange mennesker, 
og der er mange, der tror på 
deres egen måde. Men Gud er 
meget mere end det og ønsker, at 
vi skal kende ham langt dybere, 
siger Elon. 

Eva M. Jørgensen/
Jonas Bock Nielsen

Elon Jepsen blev uddannet 
cand. teol. fra Aarhus Universitet 
i 2013 og er i dag ansat som sog-
nepræst i Harte Kirke i Kolding 
kommune.
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Af Steen Jensen

En karriere indenfor forskning 
lå lige til højrebenet for Janus 
Wiese Christoffersen, da han 
var ved at færdiggøre sin ud-
dannelse i molekylærbiologi 
på RUC i Roskilde.

Han havde altid forestillet sig, 
at det var dén vej, han skulle gå, 
når han blev færdig som cand.
scient. i molekylærbiologi og 
kemi. Han ville videreuddanne 
sig med en ph.d. (forskeruddan-
nelse), og han manglede  bare 
lige at skrive sit biologi-speciale 
færdig, da hans tilværelse tog en 
180 graders drejning.

Indtil da havde hans liv været 
som så mange unges: Fest og 
farver, og uden at kristendom-
men havde fyldt alverden. Han 
var hverken døbt eller konfi rmeret 
og kom fra et ikke-kristent hjem 
på Amager.

Dét, der interesserede Janus, 
var dét, der kunne måles og 
vejes: Naturvidenskaben. Han 
havde i gymnasiet haft en biolo-
gilærer, som vakte hans interesse 
for faget. Janus gik med en drøm 
om, at han via sit naturvidenska-
belige studie kunne gøre noget 
godt for menneskeheden som 
forsker, fx løse kræftens gåde og 
den slags.

- Jeg var helt overbevist om, at 
jeg skulle læse videre og skrive 
en ph.d. Det havde helt formet mit 
liv, fortæller Janus.

En præcis profeti
Han var 27 år, da kristendom-

men kom ind i hans liv. Der blev 
godt og grundigt vendt op og ned 
på hans prioriteter.

Et par år forinden havde hans 
mor været meget syg og havde 
søgt hid og did i det alternative – 
men var endt med at blive kristen. 

Hun havde været til møde med 
prædikanten Hans Berntsen og 
talte med Janus om, at hun havde 
oplevet Guds fred og nærvær. 
Han blev lidt nysgerrig.

En aften tog han til møde 
med den nigerianske helbredel-
sesprædikant Charles Ndifon i 

pinsekirken på Drejervej i Kø-
benhavn, og det udviklede sig 
til fl ere møder. Senere blev han 
inviteret til et andet møde med 
en amerikansk præst og profet, 
og stadig var Janus skeptisk, da 
han satte sig nede bagest i salen.

Det var et stærkt og lidt vildt 
møde. Jeg var lige startet på et 
Alpha-kursus i kristendom, så det 
var helt uvant for mig. Først bad 
præsten for en kvinde, som faldt 
om på gulvet. Bagefter gik han di-
rekte ned til mig. Han kendte mig 
slet ikke, men sagde henvendt 
til mig: ”En ph.d. kan ikke vække 
døde til live – kun Jesus kan!”. Det 
var lidt vildt, for det vidste han ikke 
noget om.

Præsten sagde også, at jeg 
var meget anspændt omkring, 
hvad jeg skulle i mit liv, men at 
jeg skulle slappe af, for Gud ville 
lede mig og vise vejen. Det var 
også rigtigt, for jeg var kommet i 
tvivl om, hvad jeg skulle. 

Jeg kunne faktisk slet ikke 
overskue at blive kristen. Og hvis 
jeg skulle være kristen, skulle det 
være 100 procent seriøst, så jeg 
var midt i en masse overvejelser, 
fortæller Janus.

Mormors fred
Medvirkende til hans nye ap-

petit på kristendommen var også, 
at hans senile mormor var havnet 
på et katolsk plejehjem. Mormo-
ren var troende, og Janus be-
mærkede altid en særlig fred og 
harmoni over mormorens ansigt, 
når han var på besøg, og de sang 
salmer og bad bønner.

Der var trist på plejehjemmet, 
men når vi begyndte at synge for 
min mormor, blev hun så salig og 
fyldt med glæde, husker Janus.

Overvandt stoltheden
Da Janus traf det endelige 

valg om at blive kristen, var det 
”for mig en voldsom beslutning”, 
som han siger. Han var i forbin-
delse med Alpha-kurset begyndt 
at læse i Bibelen for første gang 
i sit liv, og det første, han læste, 
var Mattæusevangeliet.

- Jeg blev ikke kristen fra den 
ene dag til den anden. Måske 

er det min naturvidenskabelige 
baggrund, der gjorde, at jeg først 
skulle undersøge tingene. 

Jeg havde også en masse 
fordomme om Bibelen, men da 
jeg begyndte at læse Mattæus-
evangeliet, oplevede jeg, at det 
er en fuldstændig fantastisk bog, 
der ikke kan være fundet på af 
mennesker, siger Janus.

Mødet med Gud var overvæl-
dende, men ændrede også på 
det, som Janus følte indeni. Han 
gik fra følelsen af meningsløshed 
til mening.

Det endte med, at han blev 
døbt i pinsekirken på Drejervej, 
og fra da af har det været ”en 
rejse mod hellighed”, som han 
siger. Det har kostet venner. I de 
første år efter gav det konfl ikt med 
hans far og hans to brødre, der 
ikke var kristne, og mange gode 
venner røg ud, mest fordi der 
ikke var så mange fællespunkter 
længere med de gamle venner.

Min søster derimod tog med 
mig i kirken på Drejervej, og hun 
blev også kristen, bemærker 
Janus.

Droppede ph.d.
Han gjorde sig mange overve-

jelser om, hvad den nyfundne tro 
ville betyde for karrieren. Drøm-
men om at læse ph.d. og blive 
forsker havde rumsteret i årevis. 
Det gav en krise. Også fordi han 
opdagede, at hans drømme mest 
af alt handlede om personlig 
stolthed.

Det var mit eget valg, da jeg 
valgte at følge Jesus og droppe 
drømmen om en ph.d. I kirken 
rådede de mig egentligt til at 
forfølge drømmen om at blive 
forsker, men jeg kan ikke gøre 
tingene halvt, det er enten eller. 
Jeg ville noget med Gud, og en 
ph.d. er meget krævende. Det 
ville betyde 60 timers arbejds-
indsats om ugen. Jeg valgte dog 
at gøre biologi-studiet færdig, for 
man skal jo også være fornuftig, 
smiler Janus.

Videnskab og tro
Mens Janus gik på RUC, havde 

han en vejleder, der en dag sagde 

til ham: ”Janus, hernede véd vi, 
hér tror vi ikke”. Det var kort tid 
efter, at han var blevet kristen.

Naturvidenskaben er en me-
get faktuel verden, hvor alt skal 
kunne måles og vejes. 

Men for Janus er der nu heller 
ingen konfl ikt mellem videnskab 
og troen, så længe det altså er 
videnskab. Dét at fi nde nye be-
handlingsformer til sygdomme, 
dét at fi nde nye metoder til at 
forudsige og måle den globale 
opvarmning osv. - problemet er, 
når naturvidenskaben bevæger 
sig ud i et område, hvor det det 
er mere fi losofi  end videnskab.

Jeg underviser i dag unge i 
biologi og kemi, og det er vigtigt 
at lære dem om fx økosystemet, 
tarmsystemet, celler, gener osv., 
og jeg kan også sagtens un-
dervise dem i evolutionsteorien. 
De skal bare være kritiske, for 
naturvidenskaben handler i bund 
og grund om at være kritisk, og 
det fortæller jeg dem.

Men dén med, at livet er op-
stået ud fra ingenting, opfatter 
jeg som usandsynligt. Det er ikke 
naturvidenskab, men fi losofi , eller 
”videnskabs-religion”, som jeg 
kalder det, siger Janus.

Et tegn fra Gud
I kirken på Drejervej havde 

Janus mødt René Ottesen, der 
opfordrede ham til at blive giv-et-
år medarbejder på den kristne 
efterskole Alterna i Mariager.

Janus længtes efter et tættere 
forhold til Gud, så han tog imod 

opfordringen. Efter året på efter-
skolen valgte han at fortsætte 
på højskole i Mariager, hvor han 
blev i to år og fi k banket en masse 
teologi og bibelkundskab ind i 
hovedet. 

Undervejs fi k han solgt sin lej-
lighed i København, blev kæreste 
med Rebekka, som han havde 
mødt i kirken i København, og 
bagefter lå verden åben.

Til Aarhus
Janus valgte at fl ytte til Aarhus, 

fordi han simpelthen følte, at Gud 
ledte ham til byen. Hér fandt han 
en super lækker lejlighed centralt 
i byen – nærmest et mirakel i sig 
selv i en by, hvor ventelisterne 
er alenlange – og begyndte at 
komme i en bedegruppe og fandt 
dér nye venner.

Han fi k lokket Rebekka over, 
og de blev i efteråret 2011 gift af 
pastor John Lorentzen i Saralyst-
kirken, hvor de stadig kommer. 
De gik begge aktivt ind i arbejdet 
i kirken, Janus i menighedsrådet 
og Rebekka i foreningen Fred og 
Forsoning i Afrika.

Lidt af et tegn
- Rebekka var sygeplejerske 

på Rigshospitalet, så det var jo et 
stort spring for hende at sige sit 
job op og fl ytte til Aarhus.

Men vi begyndte begge at søge 
jobs. Og en dag sad vi på Café 
Glad i Aarhus, efter at vi begge 
netop havde været til jobsamtale. 
Først ringede Rebekkas mobilte-
lefon, og hun havde fået jobbet. 

20 minutter senere ringede min 
telefon, at jeg også havde fået job. 

Jeg tænkte: Hvis man skal lede 
efter et tegn, så måtte det være 
dette. Det var ret utroligt, smiler 
Janus, som i dag er 40 år.

Rebekka fik job på Skejby 
Sygehus, og Janus som lærer i 
biologi og kemi på VUC. Parret 
er senere fl yttet til et parcelhus 
i Mårslet lige syd for Aarhus og 
har fået børnene Markus, 3, og 
Lindi, 1.

I det første år på VUC var Ja-
nus ekstra hængt op, fordi han 
havde brug for at supplere sin 
viden med kurser på RUC, så to 
gange om ugen pendlede han 
til og fra Roskilde ved siden af 
lærerjobbet.

For Janus er det ret ukompli-
ceret at koble naturvidenskaben 
med troen, men det ærgrer ham, 
at han ind imellem møder fordom-
me omkring dét at være kristen. 
Han oplever det fx i medierne, 
hvor uvidenheden og fordom-
mene om kristendom er stor.

Meget fremstilles faktuelt for-
kert, og sådan noget kan ærgre 
en naturvidenskabsmand – og 
en troende kristen - som Janus 
Wiese Christoffersen.

 

Videnskab kan 
ikke vække 
døde til live...
Janus Wiese Christoffersen studerede molekylærbiologi og drømte om 
at læse ph.d. og blive forsker. - Men så opdagede han noget, der lå højere 
end videnskab, og det ændrede totalt retningen for hans liv...
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Hvorfor interessere sig for 
kristendommen? Det enkle 
svar er: Fordi den er sand. Hvis 
kristendommen ikke var sand, 
ville vi spilde vores tid. Men 
hvis den er sand, så er den 
af vital betydning for ethvert 
menneske. 

Men hvordan ved vi, 
at den er sand? 

Vi kan teste kristendommens 
påstande, fordi det er en historisk 
tro. Den er baseret på Jesu Kristi 
liv, død og opstandelse. Vores 
tro er baseret på sikre historiske 
beviser. 

Hvem er Jesus? 
Jesus er den mest bemærkel-

sesværdige mand, som nogen 
sinde har levet. Han er vores 
civilisations cenfrum. Vi daterer 
trods alt alle hændelser ud fra 
FØR og EFTER hans fødsel. 

Jesus var og er Guds søn. 
Nogle mennesker tror, at han 
bare er en ”god religiøs lærer”. 
Men den antagelse passer ikke 
med fakta. 

a) Hans påstand 
Jesus vidnede om, at han er 

Guds enestående søn på lige fod 
med Gud. Han påtog sig autoritet 
til at tilgive synd. Han sagde, at én 
dag vil han dømme verden og at 
det, som til den tid vil have betyd-
ning, er, hvordan vi har forholdt os 
til ham i dette liv. 

C.S. Lewis siger det på denne 
måde: ”Hvis en mand, som kun 
var et menneske, sagde de ting, 
Jesus sagde, ville han ikke være 
en stor morallærer; nej, han ville 
enten være en nar - på samme 
niveau som én, der siger, at han 
er et spejlæg - eller han ville være 
en djævel fra helvede. Du må selv 
vælge! Enten var og er denne 
mand Guds søn, eller også var 
han en galning eller det, der er 
værre... men lad nu det være og 
lad alt det påståelige sludder om, 
at han er en stor humanistisk læ-
rer, ligge. Det har han ikke levnet 
plads til. Det var ikke det, der var 
hans mening.” 

b) Hans karakter! 
Mange mennesker, som ikke 

bekender sig som kristne, be-
tragter Jesus som et enestående 
eksempel på et uselvisk liv.

Dostojevskij, som var en kri-
sten, sagde: ”Jeg tror ikke, at 
der er nogen mere elskelig og 
dyrebar, mere sympatisk og mere 
perfekt end Jesus. Jeg siger til 
mig selv - med en følelse af ja-
lousi - at der ikke er nogen som 
ham og heller aldrig vil komme 
nogen som ham.” 

Som C.S. Lewis udtrykker det: 
”Det synes klart, at han hverken 
var en galning eller en djævel; og 
som en følge af det - hvor svært 
og forfærdeligt og usandsynligt 
det end synes - bliver jeg nødt 
til at acceptere det synspunkt, at 
han var og er Gud. Gud er landet 
på denne fjendebesatte jord i 
menneskeskikkelse.  

c) Hans sejr over døden? 
Beviserne på den fysiske op-

standelse er meget stærke. Da 
disciplene kom til graven, fandt 
de, at ligklæderne var sunket 
sammen, og Jesu krop var for-
svundet.

I de næste 6 uger blev han set 
af over 550 mennesker ved 11 
forskellige lejligheder. Disciplenes 
liv blev forandret, og den kristre 
kirke blev født og voksede med 
enorm hastighed. 

En tidligere højesteretsdom-
mer i England, Lord Darling, 
sagde om Opstandelsen: 

”Der fi ndes så overvældende 
beviser til gunst for den levende 
tro - det være sig positive som ne-
gative, saglige og detaljerede, at 
ingen intelligent jury i hele verden 
ville tøve med at afsige den dom, 
at beretningen om Opstandelsen 
er sand.” 

Den eneste tilfredsstillende 
forklaring på disse fakta er, at 
Jesus virkelig opstod fra de døde 
og dermed bekræftede, at han 
var og er Guds Søn. 

Hvorfor kom han? 
Jesus sagde, at den eneste 

grund til, at han kom, var, at han 

ville dø for os. 
”Menneskesønnen kom...for 

at give sit liv som løsesum for 
mange” (Mark. 10,45). 

Det, vi ved om korsfæstelse, 
er, at det var en af de mest gru-
somme former for død, som men-
nesket kender. Cicero beskrev 
den som ”den mest grusomme 
og hæslige form for tortur.” Jesus 
blev fl ået af en pisk med adskillige 
læderstrenge med små stykker af 
metal og knogler i enden. 

Jesus blev så tvunget til at 
bære en 2 meter lang korsbjælke, 
indtil han faldt sammen. Da han 
nåede henrettelsespladsen, blev 
der hamret 6-tommers søm gen-
nem hans håndled og fødder, 
for at nagle ham til korset. Der 
blev han efterladt i timevis under 
ulidelige smerter.  

Hvorfor døde han? 
Jesus sagde, at han døde ”for’’ 

os. Ordet ”for” betyder” i stedet 
for.” Han gjorde det, fordi han 
elsker os og ikke ønsker, at vi 
skal bøde for alle de ting, som vi 
har gjort forkert. På korset sagde 
han med eftertryk: ”Jeg vil tage 
alle disse ting på mig.” Han gjorde 
det for dig, og han gjorde det for 
mig. Hvis du eller jeg havde været 
den eneste person i hele verden, 
så ville han have gjort det for os. 

Paulus skrev: ”..Guds søn, der 
elskede mig og gav sig selv hen 
for mig” (Gal.2,20). Det var af 
kærlighed til os, at han gav sit liv 
som en løsesum. Ordet ”løsesum” 
kommer fra slavemarkedet. Hvis 
en venlig mand ville købe en 
slave fri, så måtte han først betale 
løsesummen. Jesus betalte - med 
sit blod på korset - løsesummen 
for at sætte os fri.  

Fri fra hvad? 
a) Fri fra skyld 

Hvad enten vi føler skyld eller 
ej, er vi skyldige overfor Gud pga. 
de mange gange, vi har brudt 
hans love i tanke, ord og handling. 

”Syndens løn er døden” (Rom 
6,23). Resultatet af de ting, som 
vi gør forkert, er åndelig død - at 
blive afskåret fra Gud i evighed. 

Vi fortjener alle at lide den straf. 
På korset tog Jesus den straf 

i vores sted, så vi kan blive fuld-
stændigt tilgivet, og vores skyld 
blive taget væk. 

b) Fri fra afhængighed 
De ting, som vi gør forkert, er 

nærmest ligesom med afhæn-  
gighed. Jesus sagde: ”Enhver, 
som gør synd, er syndens slave” 
(Johs. 8,34). Jesus døde for at 
sætte os fri fra slaveriet. På kor-
set blev afhængighedens magt 
over os brudt. Skønt vi alligevel 
ind imellem falder igennem, så 
er afhængighedens magt over 
os brudt, når Jesus sætter os fri. 

Det var derfor, Jesus blev ved 
med at sige: ”Hvis altså Sønnen 
får gjort jer frie, skal I være virke-
lig frie” (Johs. 8,36). 

c) Fri fra frygt
Jesus kom, for at ”han med sin 

død skulle gøre ham magtesløs, 
som har dødens magt, nemlig 
Djævelen - og befri alle dem, 
som af frygt for døden hele livet 
igennem havde været holdt nede 
i trældom” (Hebr. 2,14). Vi behø-
ver ikke længere at frygte døden. 

Døden er ikke enden for dem, 
som Jesus har sat fri. Men det 
er indgangen til himlen, hvor vi 
vil være frie for syndens tilstede-
værelse. Når Jesus sætter os fri 
fra frygten for døden, så sætter 
han os også fri fra alle andre 
slags frygt.  

Fri til hvad?  
Jesus er ikke længere fysisk til 

stede på jorden; men han har ikke 
efterladt os alene. Han har sendt 
Helliganden til at være sammen 
med os. Når hans Ånd kommer 
ind i os, giver han os en ny frihed.

a) Fri til at kende Gud! 
De ting, som vi gør forkert, 

skaber en barriere mellem os og 
Gud - ”Det er jeres synder, der 
skiller jer fra jeres Gud’, (Esajas 
59,2). Da Jesus døde på korset, 
fjernede han den barriere, som 
var mellem os og Gud. Resultatet 
var, at han har gjort det muligt 

for os igen at have fællesskab 
med vores Skaber. Vi bliver hans 
sønner og døtre. Helligånden 
forsikrer os om dette fællesskab, 
og han hjælper os med at lære 
Gud bedre at kende. Han hjælper 
os med at bede og med at forstå 
Guds ord (Bibelen).  

b) Fri til at elske! 
”Vi elsker, fordi han elskede 

os først” (1. Johs. 4,19). Når vi 
ser på korset, forstår vi Guds 
kærlighedtil os. Når Guds Ånd 
kommer ind i os, erfarer vi kær-
ligheden. Når det sker, får vi en 
ny kærlighedtil Gud og til andre 
mennesker. Vi er sat fri til at leve 
et liv i kærlighed - til at leve et 
liv, som drejer sig om at elske 
og tjene Jesus og elske og tjene 
andre mennesker - og ikke et liv 
centreret om os selv.  

c) Fri til at forandres! 
Nogle gange siger folk: ”Du er, 

som du er. Du kan ikke lave om 
på det.” De gode nyheder er, at 
med hjælp fra Helligånden kan 
vi forandres. 

Paulus siger, at Helligandens 
gaver er: ”kærlighed, glæde, fred, 
tålmodighed, venlighed, godhed, 
trofasthed, mildhed og selvbeher-
skelse” (Gal. 5,22). 

Når vi beder Guds Ånd om at 
komme ind i vores liv, vil disse 
vidunderlige karaktertræk be-
gynde at vokse frem i vores liv.  

Hvad skal vi gøre?
Johannes skriver: ”For således 

elskede Gud verden, at han gav 
sin enbårne søn, for at enhver, 
som tror på ham, ikke skal for-
tabes, men have evigt liv” (Johs. 
3,16). 

At tro kræver en troshandling 
baseret på alt det, vi ved om 
Jesus. Det er ikke blind tro. Det er 
at sætte vores tillid til en person. 
Det er på en måde ligesom det 
skridt i tro, en brud eller brudgom 
tager, når de siger ”Ja” på bryl-
lupsdagen. 

Den måde, dette trosskridt 
tages på, varierer meget fra 
menneske til menneske, men 

her vil jeg vise en måde, hvorpå 
du kan tage dette skridt lige nu. 
Det kan sammenfattes i 3 meget 
enkle ord:  

* Undskyld. 
Du bliver nødt til at bede Gud 

om tilgivelse for alle de ting, som 
du har gjort forkert, og så vende 
dig fra alt det, du ved, er forkert 
i dit liv. Det er det, som Bibelen 
kalder ”omvendelse.” 

* Tak. 
Vi tror, at Jesus døde for os 

på korset. Du bliver nødt tll at 
takke ham, fordi han døde for 
dig, og fordi han gratis tilbyder 
dig tilgivelse, frihed og sin Ånd 
- som gave. 

* Kom. 
Gud tvinger sig aldrig adgang 

til vores liv. Du bliver nødt til at 
modtage hans gave og invitere 
ham til at komme og leve i dig 
med sin Ånd. 

Hvis du gerne vil have fæl-
lesskab med Gud, så er her en 
meget enkel bøn, som du kan 
sige. Det vil blive starten på fæl-
lesskabet med Gud:  

Herre Jesus Kristus 
Jeg er ked af de ting, som jeg 

har gjort forkert i mít liv. (Brug 
lidt tid på at bede om tilgivelse 
for de konkrete ting, som du 
kommer í tanke om). 

Tilgiv mig. Fra nu af vil jeg 
vende mig fra alt det, som, jeg 
ved, er forkert. 

Tak, at du døde på korset 
for mig, så jeg kan blive tilgivet 
og sat fri. 

Tak, fordi du tilgiver mig og 
giver mig Helligånden - din Ånd 
- som gave. Jeg vil nu modtage 
den gave. 

Kom ind i mit liv med din Hel-
lige Ånd - for altid. 

Tak, Herre Jesus. Amen.  

(Forkortet uddrag af hæftet 
”Hvorfor lige Jesus?” af Nicky 
Gumbel. Alpha og Forlaget Scan-
dinavia 1997.)

Hvorfor 
lige 

netop
Jesus?
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(Den Lille Udfordring/2016)

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringen

– Ja tak, jeg vil gerne prøve den  
fælles kristne ugeavis Udfordringen!
___ 1 måned gratis - derefter betaler jeg kun girokortet, hvis jeg vil fortsætte
___ ½ år for kun 348 kr.  eller ___ et helt år for kun 648 kr. 
___ UNGT abonnement på netavis (indtil jeg fylder 25 år) kun 98 kr. /årligt
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 298 kr./årligt

                                                         
Navn:  _______________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________

Postnr._________ By:___________________________________________

Tlf./Mobil: ____________________________________ 

E-mail: ______________________________________

Fødselsdato (Hvis du bestiller UNGT net-abonnement): 

_________________________

___ Ja tak: Som ny betalende abonnent får jeg som 
gratis velkomstgave dvd’en ’Jesus’, som er en smuk
spillefi lm bygget over Ny Testamentes egen beretning.  

Prøv også den 
kristne ugeavis og 
få fi lmen om Jesus 
som gave!

Ku’ du li’ Den lille Udfordring? - Så prøv selve avisen med 24 sider hver søndag.
Send en sms til 21 97 11 11 med din adresse - eller brug kuponen herunder. 

Quiz:

Test din viden om kristendom
og artikler i Den lille Udfordring

Hvorfor får jeg
avisen, når jeg 
ikke holder 
den...?

Den lille Udfordring uddeles gratis. 
Avisen uddeles af den kristne ugeavis Udfordringens læsere for at 

skabe interesse om en levende kristen tro i dag. 
Udfordringen udgives af Fonden Den Selvejende Institution Udfor-

dringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 74562202. 
Mail@udfordringen.dk Hjemmeside: www.udfordringen.dk 
Evt. lokal kontakt-adresse for uddelere:

Det handler om...
Kristendom handler dybest set om Jesus.

Uden ham giver det ingen mening at gå i kirke eller leve et 
meget religiøst liv. Det kristne budskab er ikke engang for perfekte 
mennesker, men for dem, der har brug for hjælp.

Men hvem af os har ikke det? 

Meningen med Den lille Udfordring er at vise, at kristendom ikke 
blot er historie og fi n kultur. Hvad Jesus sagde og gjorde dengang, 
kan hjælpe os lige her og nu i vores moderne liv. 

Og fremfor alt kan Jesus give os et evigt liv - efter døden.
Alt det kan man fx udforske på ét af de mange Alpha-kurser, 

der starter op her i efteråret i både frikirker og folkekirker. 
Se mere på danmark.alpha.org. 

Du kan også læse den store Udfordringen. Det 
er en kristen avis på 24 avissider med masser af 
nyheder og godt stof - hver uge. 

Vi tilbyder lige nu fi lmen om Jesus som vel-
komstgave. Brug bare kuponen. 

Af redaktør Henri Nissen

1. Hvor gamle er de ældste skrifter om Jesus? 
2. Hvor mange græske kopier fi ndes der af Ny Testamentes skrifter?
3. Hvor står ”Den lille Bibel”?
4. Hvorfor skulle Jesus dø?
5. Hvad oplevede Elon, da han læste Bibelen?
6. Hvor mange mennesker så Jesus, efter at han var opstået fra de døde?
7. Hvorfor reklamerer vildmarks-eventyrer Bear Grylls for alpha-kurserne?
8. Hvad gør Helligånden?
9. Hvad er det, Paulus kalder ”Åndens sværd” i beskrivelsen 

af ’Guds fulde rustning’ i Efeserbrevet kap. 6? 
10. Hvordan taler Gud til os?

Svar:
1. Teksterne i Ny Testamente er skrevet i det 1. 
århundrede. Den ældste kopi er fra 139 e.Kr.
2. 5000
3. i Johannesevangeliet 3:16
4. Som stedfortræder pga menneskers synd.
5. At han oplevede Luthers ord om at ”Bibelen har 
hænder og fødder. Den løber efter mig og griber 
fat i mig”.
6. Over 500
7. Fordi hans livs oplevelse var at komme til tro på 
Jesus - på et alpha-kursus.
8. Giver mennesker tro, frimodighed og overnatur-
lige gaver fra Gud.
9. ”Guds Ord”.
10. Gennem Bibelens ord og de tanker, følelser 
mm, som vi får, når vi beder om vejledning.
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Anmeldt af Erik Linow

Man tror, det er løgn, men det 
er den skære sandhed, at den 
danske Indien-missionær Anne 
Marie Petersen i en 30-årig pe-
riode var hjertens god ven og 
fortrolig med Indiens store søn, 
Mahatma Gandhi. 

Aldrig havde jeg forestillet 
mig, at et så nært venskab be-
vidnet bl.a. gennem en større 
brevskrivning, med udveksling af 
betydningsfulde tanker i relation 
til skole, samfund, religion og 
kristendom, ikke for længst skulle 
være dokumenteret i mindste 
detalje. Gandhi er en sand kri-
sten i gerning, og næsten, men 
alligevel ikke, i tro. Han forblev 
hindu. Kristen var derimod den 
store og engang meget kendte 
evangelist og mystiker, Sadhu 
Sundar Singh, hvem Anne Marie 
Petersen også var gode venner 
med, ja nærmest tilhænger af. 

  
Meget mere end en 
spændende biografi  

På over 800 sider fremlægger 
Tine Elisabeth Larsen med stram 
systematik en mængde faktuelle 
emner i relation til hovedperso-
nen, der gør den mangesidede 
bog til meget mere end en spæn-
dende og velskrevet biografi  om 
den grundtviggianske skoleleder 
og missionær Anne Marie Pe-
tersen. 

Hun grundlagde og fik med 
hjælp fra støttekredsen i Danmark 
bygget et pige-kostskolehjem, 
Seva Mandir, i Porto Novo på 
Indiens østkyst, syd for Madras 
(Chennai), og virkede i Indien fra 
1909 til sin død i 1951! Grundste-
nen til ”Tjenestens Tempel” blev 
lagt af Gandhi i 1921.

Qua den kronologiske frem-

læggelse føres vi kyndigt igen-
nem Indiens historie i 1. halvdel 
af 1900-tallet, hvor den store 
friheds- og løsrivelseskamp fore-
gik. De fl este kender til de vigtige 
saltmarcher og til Gandhis mange 
sultestrejker i kampen for at opnå 
Indiens frihed – alt sammen her 
levende bevidnet gennem brev-
vekslinger. 

Bogen er også en historie om 
dansk og indisk mission, om det 
kvælende engelske imperie-
regime samt om diverse person-
ligheder i kredsen omkring Anne 
Marie Petersen, fx om danske 

Esther Færing, der blev gift med 
den indiske læge Menon – også 
gode venner med Gandhi. 

Heltemodig kvinde 
Det kom til en stor strid i den 

danske Porto Novo-mission om 
den kristne Menons engagement 
på Seva Mandir, fordi han i første 
omgang ikke ville lade sig døbe. 
Anne Marie førte i den forbindelse 
mange kampe med den hjemlige 
DMS, der til sidst førte til et brud, 
og hun førte med en fornyet 
støttekreds’ opbakning hjemmet 
videre. Hun førte også utallige 

kampe med det indiske skolevæ-
sen og de engelske myndigheder 
– ja, ud fra en bestemt synsvinkel 
kan hele hendes virke synes 
som en uafbrudt heltemodig og 
vedholdende kamp for at opnå 
sine mål: at pigehjemmet kunne 
bestå, og at Indiens fattige piger 
kunne få en skoleuddannelse, 
helt præget efter indiske og ikke 
vestlige traditioner. 

Gensidig kærlighed 
Anne Marie Petersen elskede 

Indien – og de hende! - og levede 
og åndede for landet og dets ve 
og vel og for sine piger; hun var 
en varm, ualmindelig klarttæn-
kende og velskrivende kvinde, 
modig, utroligt udholdende og en 
stærk kristen personlighed. Hun 
sukkede og bad om, at inderne 
måtte møde Jesus Kristus som 
deres frelser. Hun havde syn og 
kæmpede for, at Indiens kristne 
skulle rodfæstes i deres egen 
smukke og værdifulde nationale 
kultur – en holdning enestående 
for sin tid – og ikke dannes efter 
vesterlandsk tradition. Et enormt 
stridsemne med de hjemlige.

 
Bogen er rigt illustreret, grun-

dig dokumenteret og bygger på 
en mængde breve fra diverse 
brevvekslinger, årsberetninger, 
blade og bøger. Forfatteren har 
et eksemplarisk overblik og giver 
særdeles fine indføringer i de 
mange sagsforhold. Et stiksords- 
og navneregister ville ikke have 
gjort bogen dårligere. – Bogen 
må blive et standartværk indenfor 
sin genre.

Tine Elisabeth Larsen: 
Gandhis ven - En biografi  om 
Anne Marie Petersen 
832 sider •  349 kr
Forlaget Vær i målet.

Verdens Vigtigste Bog er meget inspirerende med spændende 
vidnesbyrd fra mange lande, der viser, at bibellæsning i et hvil-
ket som helst samfund – uanset problemerne - kan omsættes 
til alle betydningsfulde dele af samfundet. 

På sine talrige rejser har Cunningham oplevet, hvordan Bibelen 
har forvandlet fl ere nationer. Man har brug for vækkelse, men når 
det sker, så bør det føre til varig forvandling og dermed forandring. 
Det er muligt, når man fordyber sig i Bibelen, beder om Guds hjælp 
og søger efter principper, der kan styre vores liv. Det fører så til 
forvandlede sind og nationer!

Norges forvandling
Cunningham har opsporet historien om Hans Nielsen Hauges 

(1771-1824) afgørende indfl ydelse på sit land gennem en lang 
række initiativer, som oplærte nordmændene i Bibelens principper. 
Hauge voksede op i et gudfrygtigt hjem i en tid, hvor Norge bestod 
af små fi skerbyer, små landbrug, få skoler og til tider hungersnød. 
Norges frihed og rigdom kan spores tilbage til, at det begyndte med 
én mands utrættelige arbejde med bibelundervisning.

Martyrer og morgenbøn
Historien om Sydkorea er også fantastisk, for troen er vædet 

i martyrernes bøn, men også i fl ere timer lange bønnemøder og 
bibellæsning. Cunningham fortæller, hvordan Sydkorea blev et 
land med usædvanligt mange troende, de ti største kirker i verden 
og en førende IT-nation.  Det betyder ikke, at landet er en syndfri 
utopi, men at Bibelens indfl ydelse har gennemtrængt alle dele af 
det koreanske samfund.

Sandheden fi ndes...
Og vi kan lære den at kende. Den mest grundlæggende sandhed 

er, at Gud skabte verden. Der er stor værdi i at kende den virkelige 
sandhed, og naturen kan lære os meget om Skaberen. Jesus fi ndes 
i hver eneste af Bibelens bøger og bliver virkeliggjort af Helligånden. 
Han vil blive Ordet i vores liv og i alle nationer ved tidens ende, 
jf. Johannes Åbenbaring kap. 21. Det er vigtigt at bygge sit liv på 
sandheden, som beskrevet i Bibelen, der hverken er vag eller 
vaklende. Går man bort fra Bibelens absolutte sandheder, ender 
man i den onde treenighed: grådighed, korruption og uretfærdighed!   

Da Bibelen er en uvurderlig skat, bør vi bede og søge svar på 
ethvert problem, som menneskeden står overfor. Forfatternes råd 
til os: Bemærk, hvad der forvandler - med hvilke metoder - og gå 
ud og gør ligeså!

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Loren Cunningham i samarbejde med Janice Rogers:
Verdens Vigtigste Bog
278 sider • 199 kr. • Forlaget Scandinavia

Bibelens sandheder 
kan forvandle verden  

Anne Marie var ven med 
Gandhi gennem 30 år

Anmeldt af Craig Deaton

Runar Bang formår igen at 
levere et godt budskab via sin 
fortælling. ’Skatten i Liljedal’ er 
en eventyrlig historie med gode 
venner og oven i købet en sød 
romance. 

De tre venner Steen, Tilde og 
Erland går i anden klasse og i 
fritiden mødes de i deres hemme-
lige klub. En dag udspionerer de 
Gamle-Hans og erfarer, at man 
kan lære en masse, når man lyt-
ter til en gammel mand, der taler 
med sin ko. 

Sådan var det også i den for-
rige bog i serien, hvor den hem-
melige klub under juletid fulgte 
efter kamelfodspor, der førte til 
kirken. Denne gang opsporer 
holdet af junior-detektiver hem-

melige skatte, skjult i området. 
Med Bibelen i hånden og hjælp 

fra de lokale suser de afsted 

gennem Liljedalen for at fi nde de 
skulte skatte. De må dog være 
forsigtige, for de er ikke de ene-

ste, der er ude efter skatten og 
den tilhørende fi ndeløn.

Med hvert spor er der et bibel-
vers og en moralsk pointe. Det 
er ikke til at vide, om børnene 
bemærker det, men forældrene 
har nok på fornemmelsen, at der 
venter børnene en vigtig lektie, 
når skatten bliver fundet...

Det er en velskrevet historie, 
og både børnene og de vokne 
vil bladre bogen igennem med 
glæde - lige til den sidste side. 
’Skatten i Liljedal’ er andet bind 
i en serie på tre, men kan uden 
problemer læses selvstændigt.

Runar Bang: Skatten i Liljedal
92 sider • 149,95 kr. 
Forlagsgruppen Lohse

To nysgerrige drenge og en bogorm
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Udlejning

Har du ændringer eller spørgsmål til 
dit abonnement?

Så ring til Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 
- Tast 1 for  abonnement

Diverse

Stillinger

Bogsalg mm.

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                  

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

  Behovet for en regulær grundbog om bøn af alle typer øges 
hurtigt, fordi mange kristne nu bliver tunet ind til, hvad Hel-
ligånden siger til kirkerne om bøn i disse tider. Gud kalder 
en stor forbøns-hær ud fra sit folk, og de spørger alle: vis 
mig, hvordan jeg skal bede. 

  ”Bøn er den nøgledisciplin, hvorved alt åndeligt arbejde og 
alle visioner opnås. Hvis du er en ny kristen, som søger den 
identitet, du er skabt til, så må du først udvikle et dynamisk 
forhold til en hellig Gud, og bogen vil hjælpe dig til dristigt 
at træde ind i hans tronsal. For dig, der har været bønnekriger 
i årevis, er denne bog som en anden honeymoon!”

Chuck Pierce, Leder af World Prayer Center, Colorado Springs.

Af Elizabeth Alves. Paperback. 219 sider. Kr. 198,-  

Kæmp & Vind i BØN
Om effektiv bøn bygget på bibelske principper

Gør stadig det umulige
Når du ser den usynlige, kan du gøre det umulige 
  Bogen du ikke kan lægge fra dig, før du har læst den 
færdig! Oral Roberts opfordrer os alle i denne gribende 
beretning til at få et møde med den levende Gud for at få 
klarhed over meningen med vort liv og få lov at opdage, 
hvilken kærlighed Gud har til dig og mig. 

  I ”Gør stadig det umulige” opmuntrer Oral Roberts 
også kristne ledere og pastorer til ikke at give op i tjene-
sten, men at søge Guds hjælp og Helligåndens ledelse 
for at fuldføre løbet. Bogen er en ærlig og trosbekræf-
tende beretning om Oral Roberts’ personlige liv.

Af Oral Roberts. Paperback. 227 sider. Kr. 228,-

Dit bedste liv nu
7 skridt til at leve dit fulde potentiale ud
  Hvordan bryder du fri og oplever det fulde potentiale, som 
Gud havde tænkt, du skulle have? Svaret fi ndes i en enkel 
og alligevel dybsindig proces med at ændre den måde, du 
tænker på om dit liv, og det vil hjælpe dig til at nå, hvad der 
er virkelig vigtigt. 
  Opdag hvordan du: - udvider din vision, - udvikler et sundt 
selvbillede, - opdager kraften i tanker og ord, 
- slipper fortiden, - fi nder styrke gennem modgang, 
- lever for at give og - vælger at være lykkelig. 
  I denne ligefremme guide kan fi nde hjælp til at opleve sejr, 
glæde og tilfredsstillelse hver dag!

Af Joel Osteen. 344 sider, Kr. 288,-
Paperback

Vidste du, at Udfordringens Bogsalg har næsten 1000 titler...

Den sejrende taber
En guide til et gudsforhold i frihed for religiøsitet

  Mange af de erfaringer Leif Munk har gjort sig gennem 
tiden, bl.a. som frikirkepræst, afspejles i denne bog, som 
handler om en tro og et gudsforhold, som er fuldstændig 
modsat al anden religion. Den viser, at kristendommen 
ikke handler om regler og krav, men om relationer, der 
udelukkende er bygget på kærlighed. 

  Leif Munk ønsker at åbenbare forsoningens rækkevidde 
og Guds kærligheds dyb på en sådan måde, at mennesker, 
midt i livets kampe og i erkendelse af den menneskelige 
ufuldkommenhed, vover at tro på, at det, som Jesus gjorde, 
var 100 procent nok for tiden her og for evigheden siden. 

Af Leif Munk. Indbundet. 183 sider. Kr. 199,-

Sognepræst  

Stilling som sognepræst på halv tid  
ledig i perioden 1. maj 2016 til 30. april 2019 

Vi tilbyder dig en stilling i en aktiv menighed med al- 
sidige udfordringer, hvor du - i samarbejde med kirkens 
andre præster og ansatte samt en stor skare af ulønnede 

medarbejdere - bl.a. skal være med til at dække behovet for 
at forrette søndagsgudstjenester og ad hoc-kirkelige hand-
linger, undervisning af konfirmander o.a. samt have finge-

ren på pulsen og et medansvar for kirkens levende  
og mangfoldige menighedsliv.

til Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3  2690 Karlslunde 
Tlf. 46 15 01 78  www.strandkirken.dk

Ansøgningsfrist: 14. marts 2016 kl. 15.00
Læs det fulde stillingsopslag på www.strandkirken.dk

Stilling som sognepræst på halv tid ledig i
perioden 5. september 2016 til 31. august 2017

Ansøgningsfrist: 5. september 2016 kl. 15.00

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

8 - (10) personers sommerhus udlejes
Stort dejligt nyt sommerhus i Tranum tæt ved Vesterhavet 
og midt i fl otte naturområder. Der er kæmpe fællesområde 
med bl.a. fl ot legeplads og masser af aktivitetsmuligheder.
4 soverum med dobb. senge, madrasser og barneseng. 
Spabad, sauna, brændeovn, tv og internet.
Lej direkte. Ugepris kr. 1400 lørdag/lørdag. Weekend kr. 600 
fredag-søndag. Priserne tillægges forbrug samt sæsontillæg i 
ferierne. Henvendelse 50573020 el. 50466368

Frivillig på 
Udfordringen? 
Brug din tid på noget, der 
giver mening. Udfordringen 
udgives af en selvejende 
fond, hvis mål er at udbrede 
det kristne evangelium. Evt. 
overskud går til mission. 

Hvis du har tid til overs, 
kan du være med i denne 
vigtige opgave - som frivil-
lig. Fx:

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

Bor du ikke i nærheden 
af Christiansfeld, kan du 
overveje at:

* Ringe til adresser og 
tilbyde abonnement - evt. 
sammen med 2-3 af dine 
venner en eftermiddag 
om ugen

Er det noget for dig? 
Kontakt os pr. mail: 
henri@udfordringen.dk 
eller skriv/ring til Udfor-
dringen, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld 
Tlf.: 7456 2202. 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 32:
Benthe Pedersen
Skadbakvej 95
9490 Pandrup

Kodeord: Lederuddannelse

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 25. 
august 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 Lørdag  10. september kl. 14.00
Søndag  11. september 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

Lørdag den 3. september kl. 14.00
Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde
Arr.: ”Når kvinder be’r...” Tlf. 46 37 03 26 

Orla Lindskov i Karlslunde Strandkirke
Orla Lindskov taler og beder for syge:

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.  

Få dagens bibeludfordring!

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 
28. august
kl. 10:30

H. P.  Pedersen
Tema: Søg,

og I skal fi nde

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 
21. august
kl. 10:30

Jørn Pedersen
Tema: Derfor giver

vi aldrig op

2

Jø P d

Konference med fokus på

Apostolsk Profetisk Tjeneste
28.- 30. oktober 2016

Talere bl.a.: 
Päivi Heikkilä, Finland

Per Ivar Winnæss, Norge
 Anette Holt Larsen, Næstved

Pernille Liland, Roskilde

Sted: Kolding Int. Højskole

Arr.: Mirjam Rasmussen, Randers, Anette Holt Larsen, Næst-
ved, Rakul Kristiansen og Hanne Christiansen, Bedehus.dk 
Henvendelse: Mirjam Rasmussen mir.e.rasmus@gmail.com
Tilmelding ved indbetaling af deltagergebyr for fuld kost og 

logi på dobbeltvær.: 1.050 kr. eller enkeltvær. 1.250 kr., ude-
boende dog kun 800 kr. på konto 2700-6282-209-541 

senest 10. oktober 2016.

 A
P

A

Helligåndsaftner
Søstrehuset, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld 

Fredag d. 9. september kl. 19: 

Peter Hedelund

Fredag d. 30. september: 

Hans Berntsen 

Fredag d. 7. oktober: Stort kor fra Nordjylland: 

Evangeliets Gyldne Sange 

Fredag d. 11. November - Lovsangsaften  

Alle andre fredage kl. 19:

Café-aftner i Morgenstjernen
med åndelig undervisning af: 

26. august - Michael Bobjerg og Bjarke Pedersen

2. September - Jørgen Christensen 

16. September  - Bibi og John Jørgensen

23. September - Jørgen Christensen 

14. Oktober - Hans Jacob Krarup 

21. Oktober - Bibi og John Jørgensen

28. Oktober - Michael Bobjerg og Bjarke Pedersen

4. November - Hans Jacob Krarup 

18. November - Bibi og John Jørgensen            

25. November - Michael Bobjerg og Bjarke Pedersen

Gratis. Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

20.-22. marts på Familiehøjskolen ved 
Herning? Der er stadig ledige pladser.

Se www.aegteskabsdialog.dk

25.-27. okt. på Fredericia Sømandshjem 
Gør noget godt for Jeres ægteskab

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

7. - 9. oktober på
Den Gamle Grænsekro, Christiansfeld

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

KRIS 25 ÅRS JUBILÆUM
Den 28. august 2016 kl. 13:30-17:30 holder 
Landsorganisationen KRIS 25 års jubilæum 
i Sct. Johannes Kirkes sognehus i Herning.  

Enhver er hjertelig velkommen. Byråds-
medlem Karlo Brondbjerg taler. Sang og 

musik v/ Bødtker familien.
Yderligere oplysninger fi ndes på KRIS‛

hjemmeside www.kris-dk.dk

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk eller tlf. 26175524

Lørdag den 3. september kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Bente Lundbak, Daglig 
leder af Den Lyttende Kirke 
Emne: Hvorfor er det vigtigt at
lytte, og kan vi ikke allerede det?

Ferie

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

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

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

Pragtbyerne i Nordtyskland
4 dage på 3-stjernet hotel i Gadebusch

Hotel Christinenhof ★★★

Et lille paradis af 2000 glitrende 
søer afgrænset af 1700 kilometer 
østersøkyst – det er Mecklenburg-
Vorpommerns landskabelige pragt. 
Læg hertil alle de gamle slotte og 
historiske monumenter samlet fra 
hansestædernes storhedstid – så har 
I har essensen af nordtysk ferie, når 
den er mest oplevelsesrig. Hotellet 
ligger i udkanten af den lille middelal-
derby Gadebusch, godt 225 kilometer 
fra den danske grænse og 90 kilome-
ter fra Rostock. 

Ankomst : Valgfri frem til 29.9. 
samt mandag til torsdag i perioden 
1.10.-20.12.2016.

 Gadebusch 
 (frem til oktober)

 Rehna (frem til oktober)

Pr. person i dobbeltværelse

1.099,-
-

Børnerabat 
1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-8 år pris fra 299,-.
1 barn 9-14 år ½ pris.
Maks. 1 ekstraopredning. 

Se også vores feriepakker 

Solskinsøen Bornholm 20.9. - 24.9.
Kultur og natur i Sønderjylland 30.9. - 3.10.
Andalusien i Spanien 8.10. - 16.10.
Sydkorea – Asiens oversete perle 12.10. - 25.10.
Israel for hele familien 16.10. - 23.10.
Israel – klassisk rundrejse 16.10. - 23.10.
Jordan – det ukendte bibelske land 16.10. - 23.10.
Se Israel med nye øjne 23.10. - 30.10.
Med Bibelen i Bibelens land 28.10. - 6.11.

Find rejserne på  
vores hjemmeside
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 21/8
14:00 Gudstjeneste fra Værløse
Sognepræst Johannes Thure 
Krarup, Værløse, er denne søndag 
i Værløse Kirke sammen med orga-
nist Lene Rasmussen Hesdorf og
pianist og sanger Samuel Skad-
kær-Munch om at skabe en guds-
tjeneste med elementer af fir-
messe, som er kendt af sognets 
medlemmer. Dagens evangelie 
handler om den ivrige mor til Ze-
bedæussønnerne, der gerne vil 
sikre sine drenge en plads i himlen.

Mandag 22/8
16:45 Biblens gåder - Salomons 
tempel. Tysk dokumentar fra 
2015. I 2003 erhvervede en isra-
elsk kunstsamler en lertavle, der 
på oldhebraisk beskriver Jehoash’ 
reparationer af Det Første Tempel i
Jerusalem, bygget af Kong Sa-
lomon omkring 950 f.kr. Det var 
det første fysiske bevis på såvel 
Salomons regeringstid som hans 
pragtfulde tempel. Men de israel-
ske myndigheder mente at kunne 
bevise, at der var tale om en me-
get dygtig forfalskning, en blandt 
mange lavet af en gruppe meget 
dygtige forfalskere. Men holder 
denne påstand i retten? 

22:40 Biblens gåder - Den rigtige 
exodus? Tysk dokumentar fra 
2015. Det var på Sinaibjerget, at 
Moses første gang talte med Gud 
i form af en brændende busk og 
modtog De Ti Bud efter at have 
ledt israelitterne ud af det ægypti-
ske fangenskab. De fl este mener, 
at Sinai ligger på Sinaihalvøen i 
Ægypten, men ikke den britiske 
fysikprofessor, Colin Humphreys, 
der i modsætning til andre forskere 
er overbevist om, at udvandringen 
fandt sted. Bare ikke over Det Røde 
Hav og ikke til Sinai i Ægypten!
Sendes også tirsdag kl. 18:05 og 
søndag kl. 14:45.

Lørdag 27/8
19:45 Før søndagen
Lone Kühlmann snakker om den 
fordømmende farisæer i os alle. 
Morten Børup Skolens Kor ved 
dirigent Alice Vestergaard synger 
salmen ”Herrens røst var over 
vandet” fra Gellerup Kirke i Århus.

Søndag 28/8
14:00 Gudstjeneste fra Værløse
Sognepræst Morten Munch, Vær-
løse, er denne søndag i Værløse 
Kirke sammen med det islandske 
kor Staka under ledelse af organist
Stefán Arason. Benedicte Adrian 
medvirker på Cello. Dagens evan-
gelie handler om den lamme ved 
Betesdas dam.

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. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

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

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

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.

Radio 
More 2 life TV

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

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

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

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

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

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

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

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

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

Søndag 21/8
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Helligåndskirken, 
Københavns Stift, 13.s. e. Trinitatis
Prædikant: Leif G. Christensen
Organist: Hans Ole Thers, Sct. 
Annæ Pigekor.
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 22/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)
www.dr.dk/religionsrapport 

Tirsdag 23/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra mandag

Onsdag 24/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Menneskehandel. Philip Hyldgaard 
besøger skurvognen for at fortælle 
om arbejdet med at bekæmpe traf-
fi cking og om tro som drivkraft for et 
globalt engagement. www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 25/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 26/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 27/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 28/8
07.33 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra mandag
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 29/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

DR Kirken søndag den 28. august: Ved gudstjenesten i Værløse Kirke medvirker det islandske 
kor Staka under ledelse af organist Stefán Arason. Foto: DR Kirken.

Mercy Ships har brug for din hjælp til at tage imod børn som Windy
Tusindvis af patienter venter i Benin på at hospitalsskibet lægger til land. 
Dygtige læger og sygeplejersker er parat til at give livsvigtig behandling. 
Vi har brug for økonomisk hjælp til bl.a. medicin, bandager og sterilt udstyr.

Støt indsatsen på hospitalsskibet på mercyships.dk

SMS SKIB til 1245* - så giver du 100 kr. 

* Det koster alm. sms-takst + 100 kr. 
   Udbyder: Mercy Ships Danmark, Jernbækvej 6, 3200 Helsinge

Se ”STØRST” på TV2, onsdag den 31. august, kl. 20.00
Peter Ingemann har besøgt hospitalsskibet

Håb og helbredelse

!

Philip bekæmper traffi cking
Efter et ophold hos Hillsong i Australien rejste Philip Hyldgaard til Grækenland 
for at bekæmpe traffi cking. Onsdag er han gæst i Mennesker og Tro på P1.

Philip Hyldgaard fra Karstoft 
ved Herning havde oprindeligt 
planer om at blive frikirkepræst 
ligesom sin far. Men et op-
hold hos Hillsong i Australien 
sendte ham på ny kurs.

Kort tid inden han skulle rejse 
hjem, blev han kontaktet af det 
australske ægtepar Nick og 
Christine Caine. De ville starte 
en organisation, A21, som 
skulle bekæmpe traffi cking og 
spurgte Philip, om han ville lede 
arbejdet ud fra Grækenland. 

Philip sagde ja og rejste til 

Thessaloniki for at påbegynde 
arbejdet. Opgaven lød på at 
bygge en organisation op og 
starte et hjem for handlede 
kvinder, som var kommet fri. Det 
er nu otte år siden, og arbejdet 
har siden spredt sig til Ukraine, 
Bulgarien, England, Norge, 
USA, Australien, Thailand og 
Sydafrika.

Hør Philip fortælle om arbej-
det, og hvad troen betyder, i 
”Mennesker og tro” på P1 ons-
dag kl. 11.03. og 21.03.

Lisbeth
Philip Hyldgaard sammen 
med hustruen Nina.
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Indtil videre har jeg altså ikke fundet nogle google 
resultater, når jeg søger på ”Adams skyld”...

Filmen ’The Atheist Delusion’ 
gør op med udbredte fordomme 

En ny kristen fi lm ’The Atheist Delusion. Why Millions Deny the Obvious’ (Den ateistiske vildfarelse. Hvorfor millioner benægter det 
indlysende) lader ateister opleve noget af alt det fantastiske i universet, som videnskaben ikke kan forklare.

Af Bodil Lanting

Det er lige så let at bevise Guds 
eksistens som at bevise solens 
eksistens ved middagstid på en 
solskinsdag.

Det mener holdet bag fi lmen 
’The Atheist Delusion’ (ateismens 
forblindelse). Alligevel viser fi lmen 
respekt for de mange ateister, der 
medvirker i fi lmen og går med til 
at lade sig udfordre af de troende.

Filmen er produceret af Living 
Waters, som står bag det prisbe-
lønnede TV program fra missions-
organisationen ”The Way of the 
Master” samt succesfi lmene ”180” 
og ”Evolution vs. God”. Leder af 
det nye fi lmprojekt er TV-vært, 
evangelist og bestseller-forfatter 
Ray Comfort, som har skrevet 
om videnskabelige facts i Bibelen. 
(Hell’s Best Kept Secret, Scientifi c 
Facts in the Bible).

Klart som solen
Det at bevise Guds eksistens 

overfor en ateist er som at skulle 
bevise solens eksistens ved mid-
dagstid på en klar dag. Alligevel 
accepterer millioner af menne-
sker ateismens tåbeligheder.

Filmen ’The Ateist Delusion’ 
afslører, hvad der foregår i ho-
vedet på folk, der benægter det 

indlysende. En række overbeviste 
ateister i fi lmen lader sig introdu-
cere til de kristnes argumenter. 
Og de kommer til den erkendelse, 
at deres ateisme ikke holder. 

Mission Europe
Holdet bag ’The Atheist Delu-

sion’ er efterspurgte foredrags-
holdere verden over. De har bl.a. 
medvirket i det tværkirkelige 
arrangement Mission Europe, 
hvor unge kristne holder gade-
møder og svarer på folks kritiske 
spørgsmål til troen.

’The Way of the Master’ tilbyder 
foruden tv-programmerne også 

en  netbrevkasse og en database 
med artikler om fx Bibelen, viden-
skab, tro og etik.

En kovending for livet
Nogle af USA’s største kirker 

hjælper deres medlemmer til at 
kæmpe for retten til livet vha. den 
prisvindende fi lm ”180”, som er 
lavet af Ray Comfort. 

Gennem enkle spørgsmål 
hjælper han otte mennesker til 
at ændre holdning fra at være 
tilhængere af fosterdrab til at blive 
abortmodstandere.

Mange kirker i det sydlige 
Californien har vist filmen og 

derefter ladet Ray Comfort tale 
om abortsagen.

Over fi re millioner mennesker 
har set 180, heraf 3 millioner via 
You Tube, siger Comfort. Det er 
faktisk uhørt for en 33 minutters 
antiabort-fi lm.

Organisationen Living Waters 
fortæller, at filmen har reddet 
mange ufødte børns liv. Samtidig 
hjælper ”180” mange kristne til at 
dele deres tro med ikke-kristne, 
siger Comfort.

En række ateister accepterer i fi lmen at lade sig udfordre af kristne videnskabsfolk.

Ray Comfort, som har skrevet 
over 80 bøger om tro og viden-
skab, er leder af fi lmprojektet 
’The Ateist Delusion’ .

Emeal Zwayne er teolog, 
præst og tv-vært. Han har væ-
ret fi lmproducer af ”Evolution 
vs. God”.

Mark Spence er producer og 
redaktør af Delusion-fi lmen. 
Han er med i ”The Way of 
the Master Daily”, hvor han 
besvarer spørgsmål om tro, vi-
denskab og samfundsforhold.

Ziggy Stardust har reddet de fl este mennesker på et eller 
andet tidspunkt (et David Bowie superhit) og har åben-
bart også inspireret vores alle sammens ‘Jesus Freak’, 
Kevin Max.

Infl uensen er tydelig, på dette elektro-rock-pop album med 
80er-trommer, svævende guitarsoloer, reverb og synthesizere, 
der strategisk er spredt over sangenes fyldige og stimulerende 
lyduniverser. Kevin Max indrømmer passioneret inspirations-
kilden på sin hjemmeside( Kevinmax.com)

Kevin Max er bl.a fra bandet DC Talk – som ingen af os kunne 
have undværet i vores teenage år (tænk superhittet: “Jesus 
Freak”). Dette album kan dog ikke sammenlignes. Hvis nu Kevin 
gik ind i et ‘contemporary christian’ projekt ala Hillsong, ville 
nogen af os måske have rettet lidt på vores buskede hardrock 
bryn og fortvivlet omrokeret nitterne på armen.

Nostalgien og de ærlige tekster skaber et univers, hvor selv 
dén, der føler sig ultimativt anderledes og med mest nichesmag 
indenfor musik, ville kunne smage tilhørsforhold og mærke 
kendt grund under kombatstøvlerne.

Lyt til “Girl with the tiger eyes” og oplev et gotisk univers, 
der giver dig lyst til at fordybe dig i en bog… i din passion. Ud 
til højre med radiomusikken! 

Sangen “William Blake” er fantastisk, og generelt ville det 
ikke skade at dele denne musik med andre, der er ligeså over-
stimulerede af populær musik. Dette er ikke for alle. 

Men, kan man lide The Beatles og David Bowie, er man på 
rette vej! På hjemmesiden kan man forresten købe lyrikken i 
en bog, sammen med noterne fra Kevins dagbog, fordi hans 
computer brændte sammen i processen.

Marianne Glitfeldt

Ziggy Stardust 
redder dagen

Kære Udfordringen! 
Jeg har læst et nummer af 

Udfordringen, nemlig det fra 
6.3.16 

Her kan man i spalten ”Musik-
tjek” læse en anmeldelse af en 
udgivelse af Showbread. Stilen 
er metal. Den er rå, tekstmæssig 
temmelig uforståelig og kristeligt 

set en meget, meget tynd kop te. 
Jeg vil blot udtrykke min store 

undren over, at Udfordringen vil 
bruge spalteplads på overhove-
det at anmelde (og derved rette 
læsernes opmærksomhed mod) 
denne udgivelse. Der advares 
ikke engang på det skarpeste 
imod køb og brug af udgivelsen. 

Her er jo ikke tale om noget 
opbyggeligt, sådan som Guds 
ord taler om åndelige sange, 
salmer og hymner. Det læng-
ste, man åbenbart kan nå, er 
at komme i ekstase - hvis man 
altså, ifølge anmelderen, er i 
godt humør. 

Jeg foreslår, at Udfordringen 

satser på at sigte højere på 
området! 

Venlig hilsen
Poul Lykke Nielsen, Rønne 

Udfordringen modtager ger-
ne reaktioner og debatindlæg.    
Skriv til: debat@udfordringen.dk

Anmeldelse af metalalbum undrer læser
Udfordringen har modtaget nedenstående reaktion på anmeldelsen af ’Showbread is Showdead’ .



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

På Lindenborgs missionsstæv-
ne faldt jeg over Udfordringens 
sommerudgave. Her besvarer 
Karsten Pultz et spørgsmål 
om evolutionsteorien. I korthed 
går svaret ud på, at der ikke er 
hold i den. Det er Bibelen, der 
er sand.

Det vil føre alt for vidt at gå i 
rette med svaret på dette sted. 
Her er blot nogle generelle be-
tragtninger til overvejelse. 

 Bibelen er til alle tider blevet 
fortolket. I 1633 blev Galilei tvun-
get til at fornægte Kopernikus’ 
verdensbillede, hvor Jorden ikke 
er centrum for universet. Det stred 
mod Bibelen, mente kirken. 

Kopernikus selv så i sin tid in-
gen modsætning mellem Bibelen 
og det nye verdensbillede med 
solen som centrum. Det gjorde 

den daværende pave, Paul III 
heller ikke. Men senere paver 
så altså meget anderledes på 
den sag!

I dag mener nogle kristne, 
at udviklingslæren strider mod 
Bibelen, medens andre ikke ser 
konfl ikten. 

Er evolutionsteorien viden-
skab? Videnskabsfolk fremsætter 
teorier og afprøver dem. De skal 
hele tiden forholde sig kritisk til 
egne og andres arbejder. Darwin 
offentliggjorde ”Arternes oprin-
delse” i 1859. Teorien er siden 
blevet prøvet og testet med stadig 
nye opdagelser og videnskabe-
lige landvindinger - og med nye 
videnskabsgrene som DNA og 
epigenetik. I mere end 150 år 
har den været udsat for kritisk 
videnskabelig forskning. Gennem 

alle disse år er den langsomt 
men sikkert blevet bekræftet og 
videreudviklet. 

Dele af Kopernikus’ teori, om 
Solen som centrum, kunne i øvrigt 
først eftervises fl ere hundrede år 
efter hans død. 

 
Hvis nogen tror på, at Gud 

skabte jorden på 7000 år - eller 
hvad man nu tror på - og at den 
etablerede videnskab derfor tager 
fejl, er det en privat sag. 

Problemet opstår, når man 
forsøger at spænde videnskaben 
for sin egen vogn.

Det er forstemmende at se, 
hvordan visse kristne ”autorite-
ter” udvælger de bidder og dele 
af videnskaben, der passer til 
deres forudfattede konklusion 
og udelukker de store dele, der 
ikke gør. Og – i mange tilfælde 

– vælger nogle argumenter, som 
påstås at være evulutionslærens 
væsentligste – for derefter at 
”modbevise” dem. Det ville man 
aldrig slippe af sted med i den 
videnskabelige verden. Her er der 
langt højere krav til lødigheden, 
bl.a. med peer-review proces før 
offentliggørelse i videnskabelige 
tidsskifter.

De ”argumenter” mod evolutio-
nen, som nogle kristne fremfører 
som bevis mod evulotuonen, er 
taget fra den selv samme viden-
skab, som man argumenterer 
imod – og er velkendt stof for 
forskere verden over. 

Med mindre man bekender sig 
til en fantasifuld forestilling om, 
at forskere og videnskabsmænd 
over hele kloden er med i ven-
densomspændende konspiration 

mod den ”den sande lære” fra 
Bibelen, er det svært at forklare, 
hvorfor den etablerede videnskab 
betragter evulutionslæren som 
et faktum, trods disse påståede 
”beviser” imod. 

For mig er det vigtigste i øvrigt 
det daglige gudsforhold. Hvordan 
livet og universet blev skabt, kom-
mer jeg alligevel aldrig til at fatte! 

Venlig hilsen 
Esben Fog, Brande. 

Jeg har fuld forståelse for 
Esben Fog; jeg havde samme 
holdning for 10 år siden. Fog 
ved jo ikke, at jeg engang selv 
var ateist og syntes, at kreatio-
nister var de værste tåber. 

Jeg blev først kreationist, da 
jeg på baggrund af egen research 
opdagede de informationer fra 
intelligent design-forskerne, som 
undertrykkes af den herskende 
akademiske elite. Jeg har aldrig 
interesseret mig for at bevise, at 
Biblen skal forstås bogstaveligt. 

For mig handler det primært 
om at vise, at evolutionsteorien er 
i konfl ikt med de videnskabelige 
facts. Først da jeg gennem intel-
ligent design lærte om beviserne 
for skabelse, begyndte jeg at se, 
at Biblens ord nok ikke var så 
tossede endda. 

Professor Richard Dawkins, 
som er vor tids førende evolu-
tionist og ateist, har udtalt, at 
”Darwin made it possible to be 
an intellectually fulfi lled atheist”. 
(Oversat: Darwin gjorde det 
muligt at være en intellektuelt 

tilfredsstillet ateist.)
Dawkins, som sidder i toppen 

af den akademiske elite, som 
bestemmer, hvad der skal stå om 
livets oprindelse i vore lærebøger, 
indrømmer her, at han har spændt 
videnskaben foran sin ateistiske 
vogn. Dette faktum er Esben Fog 
fuldstændig uvidende om, da han 
formentlig ligesom jeg selv er 
vokset op med det indtryk, at vi-
denskab er en objektiv entreprise. 

Jeg kunne tænke mig at spørge 

Fog, om han synes, det er ok, at 
Dawkins bruger videnskab til at 
retfærdiggøre sin ateisme? Og 
hvis det er ok, hvorfor er det så 
uønsket, at kreationister gør det 
samme, altså fremlægger de 
videnskabelige beviser for ska-
belse for at retfærdiggøre troen 
på Gud?

Fog nævner løseligt DNA og 
epi-genetik (information som ikke 
ligger i DNAet), men er ikke klar 

over, at netop her fi ndes de aller-
bedste argumenter for skabelse. 

De rækkefølgespecifi kke mo-
lekyler i DNA er informations-
bærende på samme måde som 
et skrevet sprog eller en digital 
computerkode. 

Evolutionsteorien hævder, at 
løbende fejl i koderne fører til bed-
re og mere avancerede program-
mer, hvilket naturligvis går imod 
enhver erfaring fra den virkelige 
verden. Prøv at indføre små fejl 
i dine computerprogrammer og 
se, hvor længe du har et brugbart 
program. Epi-genetikken handler 
om, at information andre steder 
end i DNAet har indfl ydelse på fx 
et fosters udvikling. 

Dr. Jonathan Wells dokumen-
terer, hvorledes disse opda-
gelser kan blive dødsstødet for 
evolutionsteorien, og jeg vil da 
opfordre Fog til at læse Wells’ 
peer reviewed artikel fra 2014 
Membrane Patterns Carry Onto-
genetic Information That Is Spe-
cifi ed Independently of DNA. Så 
kan han og jeg derefter diskutere, 
hvorvidt epi-genetikken peger i 
retning af evolution eller skabelse.

Fog skriver: Det er forstem-
mende at se, hvordan visse 
kristne ”autoriteter” udvælger de 
bidder og dele af videnskaben, 
der passer til deres forudfattede 
konklusion, og udelukker de store 
dele, der ikke gør. 

Hvis Fog læste min bog, ville 
han forstå, at der ikke er tale om 
bidder, ej heller forudfattet kon-
klusion. Er Fog klar over det ver-
densomspændende Berufsverbot 
i akademia, som gør, at forskere 
med beviser imod Darwin syste-
matisk undertrykkes? Se fi lmen 
”Expelled”, og lad os så diskutere, 
hvem der udvælger de bidder af 
videnskaben, der passer til deres 
forudfattede konklusion.

Fog skriver: Hvis nogen tror på, 
at Gud skabte jorden på 7000 år 
- eller hvad man nu tror på - og at 
den etablerede videnskab derfor 
tager fejl, er det en privat sag. 

1) Der ikke noget, der hedder 
etableret videnskab, viden-
skaben skal og bør hele tiden 
udfordres – bliver en videnskab 
etableret, bliver den dogmatisk og 

ophører med at være videnskab 
og bliver i stedet til en tro, hvilket 
præcis er det, som er sket med 
evolutionsteorien. 

2) Fog er tilsyneladende 
uvidende om eksistensen af 
videnskabsfolk som den sven-
ske geolog Matts Molén, der er 
ungjordskreationist. 

3) Hvorfor bringe en 7000 
tusind år gammel jord ind i 
kritikken af mit arbejde med ID 
– intet i artiklen fra den 3. juli har 
med en ung jord at gøre. 

4) Fog mener, at troen på en 
7000 år gammel jord er en pri-
vat sag – okay! Men hvad så med 
troen på evolution, er det så også 
en privat sag? At en videnskabe-
lig hypotese er statsstøttet, gør 
det den automatisk til sandhed?

Venlig hilsen Karsten Plutz, 
forfatter til bogen 

Exit Evolution 

”Hvis nogen tror, at Gud skabte 
verden på 7.000 år er det en privat sag”

Læserbrev:

Svar:

Kritikken af evolutionsteorien bygger 
ikke på fordomme, men på videnskab

Professor Richard Dawkins har 
spændt videnskaben foran sin 
ateistiske vogn, skriver Pultz.

Dr. Jonathan Wells mener, at 
viden om epi-genetikken kan 
blive dødsstødet for evolution.

I dag mener nogle kristne, at udviklingslæren strider mod Bibe-
len, mens andre ikke ser konfl ikten, skriver Esben Fog 
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Mange kristne sportsfolk og 
musikere giver Gud æren, når 
de vinder. Men det gælder ikke 
den amerikanske svømme-
stjerne Maya DiRado.

Når footballspilleren Tim Te-
bows hold har sejret, knæler han 
med et knæ på jorden for at sige 
Gud tak. Denne handling er blevet 
så kendt, at man nu betegner den 
med verbet ”tebowing”.

Men går Gud nu så 
meget op i sport og mu-
sik? spørger den politiske 
kommentator Allen B. 
West på sin nyhedsside. 
Han fortæller om den tro-
ende amerikanske svøm-
mer, som har sin egen 
stærke mening om dette 
spørgsmål.

I år var den 23-årige 
Maya DiRado for første 
gang med ved OL. Og 
hun vandt ikke mindre 
end to guldmedaljer, en 
sølvmedalje og en bron-
zemedalje. 

Maya Dirado familie 
kommer fra Argentina. 
Hun er selv opvokset i 
Californien og siger, at 
dette bliver både hendes 
første og sidste OL. Om 
en måneds tid regner 

hun med at starte i et job som 
business analytiker i et fi rma i 
Atlanta, Georgia. 

Hvad er vigtigt for Gud?
Men giver Maya DiRado så ikke 

Gud æren for sine talenter og de 
fl otte resultater? Nej, ikke direkte.

”Det at vide, at jeg er Guds 
barn og at han elsker mig uanset, 
hvad jeg kan præstere eller gøre 
på egen hånd, har givet mig ro og 
tryghed. Jeg er overbevist om, at 
min tro har hjulpet mig til at følge 
min egen vej og kæmpe for at nå 
mine mål”, siger Maya DiRado i et 
interview med Christianity Today.

Svømmeren er overbevist om, 
at hun ved, hvad der er det vig-
tigste for Gud.

- Jeg tror, at Gud har omsorg 
for min sjæl, og at det er vigtigt, at 
jeg viser verden hans kærlighed 
og barmhjertighed. 

Spørgsmålet er, om jeg kan 
være en kærlig og loyal team-
kammerat, og om jeg kan vel-
signe andre omkring mig, ligesom 
Gud har velsignet mig med så 
meget godt, forklarer hun.

Sejre betyder mindre
Det er ikke så vigtigt at vinde 

sejre i svømmebassinet, mener 
Maya DiRado.

- Min Gud er stærk og han 
har magten, men jeg tror ikke, at 
han går op i, om jeg vinder eller 
ej. Man kan komme ind i en ret 
interessant teologisk diskussion, 
hvis man tror, at ens sport har en 
Gud, der går op i sejre, siger hun.

Hun fortæller, at hun altid har 
gået i kirke, men begyndte at 
stille spørgsmål om troen som 
teenager. Men familien tog det på 
en god måde. 

- De bakkede op om det, og jeg 
undersøgte tingene og læste me-
get og talte med mentorer. På den 
måde kom jeg til at følge Kristus, 
og jeg fi k min egen personlige tro.

Det har været en lang rejse 
siden da, men Jesus har været 
det faste holdepunkt, mens jeg 
vokser og ser ham forme mig 
på nye måder, forklarer Maya til 
Christianity Today.

Bodil
 

Jeg tror, Gud er ligeglad 
med om jeg vinder!

Dobbelt guldvinder:

Footballspiller Tim Tebow laver en 
’tebow’ for at takke Gud, hver gang 
han kan fejre en ny sejr på banen. 

Gud går mere op i, hvordan jeg er overfor andre, mener svømmeren Maya DiRado.

Maya DiRado vandt to guldmedaljer i hhv.  i 200 m ryg og i 4x200 m fri, en sølvmedalje i 400 m individuel medley og en bron-
zemedalje i 200 m individuel medley.

Dengang
jeg hed Ole
Har du nogensinde prøvet at blæse for dine lungers fulde 
kraft ind i et snoet messingrør og ikke få en ærlig tone ud af 
dyret? Da jeg var dreng i begyndelsen af halvfjerdserne, vel 
en 10-11 år, forsøgte jeg at lære at spille trompet.

Det gik ikke særlig godt. Den ældre herre, lærer Jensen, sagde, 
at jeg bare skulle blæse i mundstykket, som om jeg spyttede. Så 
jeg spyttede og spyttede. Og jeg blæste al luften ud af mine lunger 
og var lige ved at dejse omkuld af iltmangel. 

Man skulle have ualmindelig godt gehør for at høre, at det var 
”Danmark dejligst vang og vænge”, jeg forsøgte at trykke ud af 
krabaten. 

Vi var et beskedent hold: Erik og jeg. Vi havde hver lånt en 
trompet af hr. Jensen og sad nu bænket med nodestativer og hr. 
Jensen foran os.

Hr. Jensen havde mange rynker i panden, husker jeg, og der 
blev fl ere og fl ere af dem, som tingene skred frem.

Han tog det dog pænt, da jeg maltrakterede den danske sang-
skat og fi k ”Danmark dejligst vang og vænge” til at lyde som en 
blanding af Odense Staalskibsværft og en svupper i en tilstoppet 
køkkenvask.

Mine forældre vidste godt, at jeg stoppede med at komme. Men 
de vidste ikke, at jeg ”glemte” at afl evere trompeten tilbage. Jeg 
turde ikke at gå ned med den. Den stod i fl ere uger langtidsparkeret 
i sin kasse nede i kælderen som en tidsindstillet bombe, jeg ikke 
anede, hvad jeg skulle stille op med.

Flere gange så jeg hr. Jensen i bybilledet. Jeg var skrækslagen 
hver gang.

Jeg var overbevist om, at hele hans dag gik med at søge efter 
mig i byens gader, så han kunne gribe fat i kraven på mig og løfte 
mig op i ozonlaget, ryste mig og brøle mig ind i ansigtet, at jeg var 
den slemmeste knægt, han nogensinde havde mødt.

En dag kunne jeg ikke undgå ham. Han stod pludseligt på for-
tovet foran mig. En rar, godmodig mand, tænker jeg i dag, men i 
situationen så jeg kun, at han var af den slags, der spiser børn, 
og at hans rynker i panden havde gravet sig dybere siden sidst.

- Steen? lød det oppe fra kæmpen.
Jeg aner ikke, om mit hår stod lige op, men det føltes sådan.
- Jeg hedder altså Ole, råbte jeg og stak af.
Senere ringede han til min far. Manden havde været venlighe-

den selv, fortalte min far, som i øvrigt skulle hilse mange gange. 
Trompeten blev leveret tilbage, jeg blev ikke spist, men blev heller 
ikke nogensinde nogen lovende messingblæser. 

Jesus sagde, at vi skal blive som børn igen. Jesus 
må have overset mig, for han kan umuligt have 
tænkt på min barndom som et eksempel til 
efterfølgelse!


