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Selvværd i
børnehøjde
En inspirerende ressource-

bog med konkrete forslag 

til forældre, børnemed-

arbejdere og andre med 

ansvar for børns udvikling og 

opdragelse. 

Rachel Turner har også skrevet  

”Tro i børnehøjde”.

www.prorex.dk
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i oktober: behager
OBS! Oktober kodeordet gælder indtil mandag d. 7. nov. kl. 9.00

Metodistkirken i Nord-Europa 
og Eurasia holdt bispevalg un-
der sin internationale lederkon-
ference i Frederikstad i Norge.

Christian Alsted er 54 år og fra 
København. Han er nu genvalgt 
som biskop for Metodistkirken i 
Norge, Danmark, Finland, Est-
land, Latvia og Litauen. Han har 
også centrale tillidshverv i den 

globale Metodistkirke.
Den internationale konference 

i Fredrikstad samlede metodister 
fra Nord-Europa og Eurasia (tid-
ligere Sovjetunionen). Til sam-
men spænder området over 11 
tidszoner, og der var delegater 
fra 13 nationer, fra Bergen i vest 
til grænsen mod Kina i øst.

Bodil

Dansker genvalgt som biskop for 
metodisterne i Nord-Europa og Eurasia

Biskop Christian Alsted sammen med sin hustru Elisabeth Flinck 
efter genvalget.

Delegater fra alle landene i bispedømmet i Nord-Europa bad en 
efter en for den nyvalgte biskop på deres eget sprog.

Lis har 25 år jubilæum i Krifa
Softwaretester Lis Heldgaard, Ran-
ders, har den 1. november 25-års 
jubilæum i Krifa. 

Hun begyndte som it-telefonsup-
porter, men har i næsten 20 år været 
softwaretester og afprøver nye tiltag 
og funktionaliteter, inden de kommer 
i produktion. 

Som motto har hun ”lad os fi nde ud af 
det sammen”, og hun mener, at det er, 
når tingene driller, og alle er pressede, 
at vi skal være særlig opmærksomme 
på at arbejde konstruktivt sammen.

Kristuskirken i Odense dan-
ner rammen, når Retten til Liv 
torsdag den 3. november invi-
terer til release af magasinet 
"Jeg fortryder det hver eneste 
dag" - Om senfølger efter abort. 
Efterfølgende vil der være fak-
keloptog gennem gågaden til 
Assistenskirkegårdens grav-
plads for ufødte.

Mange kvinder har det svært 
efter en abort. Men det er et tabu, 
og der er meget lidt fokus på sa-
gen. Det ønsker Retten til Liv nu 
at råde bod på. 

”Det er et paradoks, at noget, 
der er så alvorligt, skal være 
så privat, noget som angår så 
mange”, siger en af de kvinder, der bidrager til magasinet. Dermed 
udtrykker hun den ensomhed og isolation, mange kvinder føler 
efter en selvvalgt abort.

Målet for Retten til Liv er at bringe abortsorgen frem i lyset. Det 
kan være smertefuldt, men det kan også sætte en vigtig helings-
proces i gang for den enkelte kvinde. 

Arrangementet afsluttes med et fakkeloptog til Assistenskirkegår-
den. Fakkeloptoget skal vise respekt for de ufødte, der har mistet 
livet og medfølelse med de kvinder, der har fortrudt deres abort, 
og som savner deres barn. Samtidig skal fakkeltoget udtrykke 
fortrydelse og sorg over, at vi som samfund lod dette ske, forklarer 
landssekretær Ellen Højlund Wibe. 

Release-arrangement den 3. november
Kl. 16 er der release af det nye magasin  i Kristuskirken, Kloster-

bakken 11, Odense C. Magasinet indeholder personlige beretninger, 
essays og faglige artikler. To af bidragyderne til magasinet - Eva, 
der selv har fortrudt en abort og psykolog Bjørn Håkonsson, der til 
daglig arbejder med denne problematik - vil medvirke. Der vil være 
mulighed for spørgsmål og debat.

Kl. 17 starter fakkeloptoget gennem gågaden i Odense centrum 
til Assistenskirkegårdens gravplads for ufødte.

Bodil

Det nye magasin 
”Jeg fortryder det 
hver eneste dag” 
skal hjælpe kvinder, 
der lever med svære 
psykiske følger af 
selvvalgt abort.
Der er release i 
Odense efterfulgt af 
fakkeltog på torsdag.

- Abortsorg er et tabu i vo-
res samfund, mener Ellen 
Højlund Wibe. 

For et par uger siden fi k noget 
havearbejde en gammel skade 
i Peter Fischer-Nielsens knæ til 
at bryde op igen. Men, som en 
kollega med et glimt i øjet un-
derstregede, så skete skaden 
heldigvis, før han fyldte fyrre 
år. Det er jo som bekendt her, 
garantien på kroppen udløber.

Da 40-årsgarantien nu er ud-
løbet, må Peter Fischer-Nielsen 
fremover til at passe lidt bedre 
på, når han går i haven.  

Manden, der står i spidsen 
for en af Danmarks største mis-
sionsorganisationer, holder sig 
ellers godt - om end læderingen 
og knæskinnen ikke gjorde den 
seneste flyvetur til Mali mere 
behagelig. Alligevel er han for-
holdsvis ung af en generalse-
kretær at være, og hans CV er 
spækket med ledelsesopgaver 
og eventyrlyst:

Peter Fischer-Nielsen er født 
27. oktober 1976 i Vejle, hvor han 
voksede op og gik i skole og gym-
nasium. Efter gymnasietiden var 
han elev på Kristeligt Forbund for 
Studerendes Ledertræningscen-
ter (LTC) og tilbragte derefter et 
halvt år i Botswana som volontør 
for Promissio. 

Kan han tale arabisk?
Han har studeret religions-

sociologi og arabisk på Køben-
havns Universitet, hvilket blandt 
andet bragte ham til Ægypten på 
et halvt års studieophold. Han 
afsluttede sine studier i 2004 og 
har siden været ansat som debat-
redaktør på Kristeligt Dagblads 
internetportal religion.dk, leder 
af Kristent Informations- og Vi-
denscenter om Islam og Kristen-
dom og kommunikationschef for 
it-virksomheden KirkeWeb. 

I 2010 afsluttede han et ph.d.-
studie på Aarhus Universitet med 
en afhandling om folkekirkens 
internetkommunikation. 

Siden 2013 har han været 
ansat i Mission Afrika, først som 
vicegeneralsekretær og nu som 
generalsekretær. I fritiden har Pe-
ter Fischer-Nielsen tidligere væ-
ret bestyrelsesmedlem i Dansk 
Europamission og i den arabiske 
menighed Greater Love, ligesom 
han også har været engageret i 
Bibelselskabets arbejde. 

Man føler sig hørt
Peter Fischer-Nielsen taler 

eftertænksomt og med autoritet, 
han gør en dyd ud af sin faglighed. 
Som leder er han: ”Konsensussø-
gende på den gode måde,” siger 
folk. Man føler sig hørt, når man 
taler til ham, og mild er han også.

Dog bliver han noget stram i 
betrækket, når medmenneskelig-
heden nedprioriteres i samfundet. 
Da regeringen bebudede, at den 
ville skære i udviklingsbistanden 
og tage penge fra de nærområ-
der, som det ellers ligger i tidens 
retorik, at vi bør hjælpe, farer han 
straks til tasterne for at argumen-
tere for det modsatte.

For Peter Fischer-Nielsen er 
utrætteligt på banen med det 
budskab, at kristentroen gør en 
forskel, og at de lokale kirker og 
medarbejdere i Afrika er nøgler 
til forandring og lokal forankring. 

”Jeg kunne ønske mig er større 
accept og anerkendelse af dan-
ske NGO’ers og missionsorga-
nisationers arbejde. For vi gør 
faktisk stor nytte. Vi giver folk 
redskaber til at løfte sig ud af fat-
tigdom, vi uddanner, vi opmuntrer 
og står sammen med dem, der 
har det sværest – alt sammen 
noget, der kan være med til at 
forebygge fl ygtningekriser, som 
vi bruger så mange penge på 
at symptombehandle her i Euro-

pa,” siger Peter Fischer-Nielsen.

Navnebrødre og -forvirring
I den lidt mindre alvorlige del af 

skalaen, så bemærker kollegerne 
på Mission Afrikas kontor, at der 
sker sjove navnesammenfald 
med generalsekretæren.

Ét er, at lægen Peter Fischer-
Nielsen fra Bindslev tæt på Ska-
gen dukker først op på Google.

Noget andet og meget mere 
fagligt forvirrende er, at han i 
læserbreve og foredrags-omtaler 
af og til forveksles med biskoppen 
i Roskilde Stift, Peter Fischer-
Møller, der er formand for søster-
organisationen Danmission. 

Peter Fischer-Nielsen bor med 
sin hustru Bente i Ans tæt på 
Silkeborg. De har tre børn i folke-
skolealderen. 

Han prioriterer hyggelige fa-
milieoplevelser, en god bog eller 
fi lm og løbe- og cykelture ud i det 
blå, når han har fri. Havearbejdet 
skal han dog fremover være mere 
varsom med.

PC/Bodil

Generalsekretær Peter Fischer-Nielsen fyldte 40 den 27. oktober.

’Garantien er udløbet 
på Mission Afrikas leder’

Peter Fischer-Nielsen 
er utrætteligt på ba-

nen med det budskab, 
at kristentroen gør en 
forskel og at de lokale 

kirker og medarbej-
dere i Afrika er nøgler 
til forandring og lokal 

forankring.

Nyt magasin om 
sorg efter en abort
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Af Steen Jensen

Hun er i evig bevægelse, Natalia 
Ivanova, også når hun taler. 
Glæde og passion stråler fra 
hende, når hun livligt fortæller 
om vejen fra problematiske 
ungdomsår, hvor hun solgte 
hash og fik et barn med en 
kriminel voldsmand, til et nyt 
og helt anderledes liv. Et liv, 
hvor parkour-sporten, arbejdet 
med børn og unge, og troen på 
Jesus fylder.

Natalia hører til dem, der sprin-
ger over, hvor gærdet er højest. 

Hun er én af dem, der lyser op 
bare ved synet af en høj mur, et 
halvtag eller et højt stakit. Punk-
ter i bybilledet, som rager op og 
nærmest råber på at blive klatret 
på og besejret. 

Parkour handler om at klatre, 
hoppe og bevæge sig fysisk rundt 
på byens tage og halvtage i et let 
fl ow som en smidig kat.

Natalia kan slet ikke lade være.
Hun brænder for denne fysiske 

udfoldelse, men også for dét, den 
kan gøre for mennesker, især 
unge og socialt udsatte. Hun har 
sit eget fi rma, Street eXpression, 
hvor parkour er et pædagogisk 
redskab til at styrke selvværd 
og motivation hos børn og unge 
– især unge, der har fået en lidt 
skæv start på livet.

Født i Rusland
Natalia på 30 år er et passio-

neret menneske, både med sin 
fysiske og sin åndelige side.

For 2-3 år siden fandt hun 
Jesus i parkour-miljøet. Men det 
vender vi tilbage til. Først lidt om 
hendes baggrund:

Hun er født i Rusland, i byen 
Arhangelsk i det nordvestlige 
hjørne - i et hjem, hvor kristendom 
ikke betød noget særligt. Hun var 
en lovende gymnast og 10 år 
gammel, da moren besluttede sig 
for at emigrere til Danmark og tog 
sine børn med sig.

Familien endte i Køge, i den 
socialt belastede Karlemosepar-
ken, hvor Natalia lærte at tale et 
ghetto-dansk og i årene fra 15 
til 18 år havde ”den mørkeste 
periode i mit liv”, som hun siger. 

En af hendes bedste kammera-
ter blev skudt og dræbt af politiet i 
forbindelse med et røveri. Miljøet 
var præget af stoffer, indbrud og 
ikke særligt sunde værdier. Na-
talia gav lidt los og festede med.

Men samtidig havde hun opda-
get den brasilianske kampsport 
Capoeira, en blanding af kamp, 
dans og leg, og i stedet for at lave 
kriminalitet fandt hun  en platform, 
hvor hun kunne blive værdsat, 
brugt og kunne inspirere andre. 

Og var hun alene, skrev hun 
digte, om kærlighed, jalousi og 
var en søgende sjæl, som bare 

ikke helt vidste, hvor hun skulle 
søge henne.

Hashsælger og soldat
Natalia flyttede tidligt hjem-

mefra ”for at få fred og ro”, be-
gyndte at sælge hash for at betale 
huslejen, gik i gang på handels-
skolen, men droppede ud. Blev 
Sonofon-sælger og meldte sig til 
Gardehusregimentet i Slagelse. 
Blev soldat for at udfordre sig selv 
og komme væk fra det vante miljø.

- En kaptajn på kasernen in-
vesterede i mig. Han gik lange 
ture med mig og så noget i mig. 
Han sagde, at jeg havde selv-
disciplin og mental styrke, og 
han var den første, der virkeligt 
gav mig anerkendelse. Der kom 
lige et par ekstra hvirvler i min 
rygrad, smiler Natalia, som ellers 
i første omgang var blevet afvist 
til optagelsesprøven på grund af 
en skæv ryg.

Efter soldatertiden blev hun 
pædagogmedhjælper blandt 
børn, der havde ADHD eller 
havde forældre, der var misbru-
gere, og børnene ”klistrede sig 
op ad mig som en magnet”, siger 
Natalia. Hér fandt hun ud af, at det 
var dén vej, hun ville gå.

Undervejs fi k hun et barn med 
sin kæreste, der var erklæret 
psykopat, og som røg ind og ud af 
fængsler med bl.a. voldsdomme. 

Hun fødte sin datter, Anjelica, da 
hun var 21 år gammel og drop-
pede kæresten. Ham så hun 
ingen god fremtid med.

I stedet uddannede hun sig til 
idrætslærer og fi k et drømmejob i 
Herlev blandt børn med ADHD og 
var der i tre år. På grund af ned-
skæringer stod hun en dag og var 
arbejdsløs, men havde ikke lyst til 
at gå på dagpenge, så hun søgte 
i stedet ind på professionshøj-
skolen Metropol og gennemførte 
en diplomuddannelse indenfor 
udsatte børn- og ungeområdet.

Nogenlunde samtidig skabte 
hun sin egen virksomhed, der 
skulle tilbyde fysiske udfoldelser 
for børn og unge som et pæda-
gogisk redskab.

En frisk start
Efter to år fi k hun selv stress og 

mavesår. Brød psykisk sammen 
og havde angstanfald.

- Der var et eller andet, der 
kaldte på mig, men jeg vidste 
ikke, hvad det var. Jeg havde altid 
troet, at Gud var inde i os, men 
havde aldrig mærket et behov for 
at søge Gud. Jeg havde dyrket 
mindfullness og meditation. Men 
nu begyndte jeg at rydde op i 
mit liv. Først rent fysisk ved at 
forære mine møbler væk. Jeg tog 
også ud på Nørrebro Runddel 
og stod og forærede mine ting 
væk. Politiet kom og spurgte, om 
jeg stod og delte hælervarer ud, 
smiler Natalia.

Hun rejste til en parkour-event 
i München, hvor hun traf Daniel 
Ilibaca, en engelsk freerunner og 
et parkour-ikon, som har millioner 
af views af sine YouTube-videoer.

- Jeg var i en workshop med 
Daniel, og jeg havde selv for-
beredt et foredrag, men Daniel 
sagde alle de ting, jeg selv havde 
planlagt at sige. Han stjal nær-
mest min præsentation. Mærke-
ligt, smiler Natalia.

- Daniel Ilibaca er kristen. En 
mand af spirit. Du er virkelig mod-

tagelig for Helligånden, sagde 
Daniel til mig. Jeg syntes, at han 
var lidt sød og naiv i sin tilgang, 
men jeg var nysgerrig og kritisk 
på samme tid. Vi endte i nogle 
heftige diskussioner, for jeg for-
stod ikke, at han kunne tale om 
Jesus på dén måde, han gjorde. 
For mig var Bibelen nogle gode 
værdier og filosofiske tanker, 
men Daniel var på én gang god 
til at provokere mig og guide mig, 
fortæller Natalia.

Hun mærkede en ”spirit” i grup-
pen omkring Daniel, som helt slog 
benene væk under hende. 

Hjemme igen ramte følelsen 
af tomhed derfor ekstra hårdt, og 
hun tog til møde i Hillsong-kirken 
i København og mærkede dér 
lidt af den samme ånd, som hun 
havde oplevet i München.

- En facebookbesked en sen 
aften fra Daniels lillebror, hvor han 
sendte et foto fra Soul Survivor fe-
stivalen i England, hvor de andre 
var samlet, fi k mig til at tænke: 
Dér skal jeg også være! Så midt 
om natten købte jeg fl ybilletter til 
min datter og mig, og tidligt næste 
morgen fl øj vi derover. Det var 
som en familie, og gensynsglæ-
den var stor. Der var tusinder af 
kristne samlet, det var som Ros-
kildefestivalen bare uden druk, og 
mine venner lagde hånden på mig 
og bad for mig. Gråd og snot stod 
ud af mig, og det føltes som om, 
at isterningerne indeni smeltede 
én for én.

- Selv om jeg stadig følte mig 
lidt udenfor, var det min første 
oplevelse af Helligånden. Det 
regnede, var gråvejr og alt var 
mudder, men jeg fi k denne følelse 
indeni: Du har fundet din fl ok hér! 
siger Natalia.

Døbt i Los Angeles
Efter en afstikker hjem til Dan-

mark, rejste Natalia med sine nye 
venner til Mexico, til en parkour-
event, hvor hun oplevede, at 75 

unge gav deres liv til Jesus.
Bagefter til Californien, hvor 

Natalia sov og fastede i tre døgn i 
en ørken, besøgte Bethel Church 
og lod sig døbe i Mosaic Church 
i Los Angeles.

- Som jeg sagde ved dåben: 
”Jesus is my Lord – and I´m all in”. 
Det var helt fantastisk, og nogle af 
de andre på teamet lod sig også 
døbe, smiler Natalia.

Nu følte hun sig virkeligt ledt 
af Helligånden. Hun skulle bare 
videre ud i verden og fortælle om 
Jesus, så hun investerede 50.000 
kr., som hun havde stående, til 
fl ybilletter til sine nye venner og 
sig selv og rejste først til Japan, så 
til Filippinerne, for at missionere. 
Undervejs kom hun i tvivl om 
projektet, men Daniel Ilibaca tog 
hende til side og sagde: ”Natalia, 
nu beder du altså!” – og Natalia 
oplevede, at dét, der havde be-
kymret hende, blev løst ved Guds 
kraft, og pludseligt fandt de et 
sted at bo, der blev skaffet mad 
til børnene derude, og mennesker 
gav deres liv til Jesus.

- Pludseligt forstod jeg, hvad 
det var, der havde kaldt mig til 
Filippinerne. Jeg oplevede også, 
at Helligånden sagde til mig: ”Du 
bliver hér!” – så jeg blev derude i 
tre måneder og lagde alt i Guds 
hånd. Jeg oplevede, at Hellig-
ånden fortalte mig, at frelsen 
ville blive meget iøjnefaldende og 
fl ashy, og det skete. Vi oplevede 
Guds velsignelser mange gange, 
og børn, der blev sat fri, fortæller 
Natalia og lyser op i et stort smil.

Da hun vendte hjem, skulle 
hun til at lappe på sin virksomhed 
StreeteXpression, som hun siger, 
og fi nde sine ben igen. 

Hun kommer i dag i både Chri-
stianiakirken og i Hillsongkirken i 
København, bor på Frederiksberg 
med datteren Anjelica på nu 9 år, 
og brænder for både parkour, for 
arbejdet med børn og unge – og 
for Jesus.

Natalia springer 
over hvor gærdet 
er højest...
Natalia Ivanovas passion er parkour, børn og unge. Her i efteråret har man 
kunnet følge hende i Team Ninja Warrior på Kanal 5 sammen med bl.a. 
Patrik Wozniacki, og på KKI-lejr i Odder underviste hun i parkour.

Natalia er en erfaren parkour-gymnast. Sammen med Patrik Wozniacki og Martin Coops udgjorde 
hun ”Team Pacman” i konkurrencen på verdens vildeste forhindringsbane, Team Ninja Warrior, 
som blev vist på kanal 5 i september og oktober. 

Natalia Ivanova bruger parkour i sit arbejde blandt børn og unge. Hun har netop ledt en parkour-
workshop på KKI’s lejr i Odder i efterårsferien. 
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Exit Evolution af  Karsten Pultz
    - Hvorfor evolutionsteorien ikke holder...

”Pultz piller udviklingslæren fra hin-
anden, så der ikke bliver sten på sten 
tilbage. Bogen er velskrevet og sætter 
fi ngeren på de ømme punkter. Hvor 
ville det være skønt, hvis mange fl ere, 
ligesom han, virkelig satte sig ind i 
sagen. Så ville dette videnskabelige 
misfosters dage være talte. Køb den, 
læs den, og giv den til dine børn som 
modgift mod et af vor tids største 

videnskabelige bedrag.”vi

198,-
Helge Hoffmann

Danske kirkeklokker ringede 
ikke for Aleppos dræbte 
- Vi kan ikke ringe med kirkeklokkerne hver gang, der sker 
overgreb ude i verden, siger formanden for Folkekirkens Mel-
lemkirkelige Råd som forklaring på, at danske kirkeklokker 
ikke ringede for Aleppos ofre i mandags.

Kampagnen #BellsForAleppo fi k over 500 kirker verden over til 
at mindes de dræbte i den syriske by ved at ringe med klokkerne 
på FN-dagen d. 24. oktober. Men det skete ikke i Danmark. ”Vi skal 
være omhyggelige med ikke at devaluere begrebet ved at ringe i 
tide og utide”, forklarer Mogens Mogensen til JP.

Ifølge ChristianToday.com ville kirkerne i mange lande minde 
deres befolkninger om, at omkring 275.000 stadig er fanget i 
Aleppo, hvor syriske regeringstropper kæmper mod oprørerne. 
Tusinder har mistet livet, og mange ligger begravet i byens ruiner.

I den lutherske Kallio kirke i Helsinki, Finland, valgte man at gå 
med i kampagnen allerede den 12. oktober.

- Efter at have læst nyhederne fra Aleppo den dag, besluttede 
vi at ringe med begravelsesklokkerne kl. 17 for at mindes de døde. 
Først bad jeg nogle få lokale kirker om at være med, fortæller 
pastor Teemu Laajasalo. 

Kirker i USA, Australien og Europa deltog i aktionen.
- Vi kan alle se ødelæggelserne i Aleppo, men vi føler os mag-

tesløse, når det gælder at hjælpe, fordi situationen er så kompleks. 
Nu vil vi lade høre fra os gennem klokkerne, så det må give håb 
om en bedre fremtid, tilføjer pastor Laajasalo. 

Bodil

500 kirker, blandt dem norske og fi nske lutherske kirker, 
holdt ’sjæleringning’ for Aleppos dræbte den 24. oktober.

Kursus om magtmisbrug
Kontrol, manipulation & magtmis-
brug forekommer både i kirker & 
kristne organisationer. Men kristne 
skal ikke være andres trælle, mener 
Henrik Csizmadia, som holder en un-
dervisningsserie om emnet i Thisted 
fra 3. november.

Bibelen kalder det ’nikolaitternes 
lære & gerninger’, mener Csizmadia. 
Han nævner fl ere dårlige eksempler 
på kirker og organisationer, der er kørt 
helt af sporet, bl.a. Bykirken i Silkeborg, 
Faderhuset og Evangelist. Nogle er 
endt i ekstreme vildfarelser og synd.

Skyldes det bare nogle enkelte for-
skruede mennesker - eller er der en 
lære og en “ånd”, der kan føre kristne 
og kirker så langt ud?

Hvordan kan kirken, som burde være et trygt og frigørende sted, 
gå hen og blive det modsatte? Hvordan kan det forhindres? Hvordan 
bliver man helbredt og befriet fra skadelige følgevirkninger? Og kan 
ledere omvende sig, ændre stil og blive lægt?

Dette og meget mere vil der blive set på i en undervisningserie i 
Thisted, som starter 3. nov. i år og fortsætter ind i det nye år.

Undervisningen vil foregå i det  kristne rådgivningscenter OMEGA 
i Thisted, som ledes af Henrik Csizmadia. Han er tidligere frikirke-
pastor og har fl ere gange været en del af kirkelederskaber. Han 
har  derfor et stort kendskab til de problemstillinger og dynamikker, 
som undervisningen handler om. Han har også rådgivet og bedt for 
kristne, der er blevet skadet og bundet pga. åndelig kontrol, mani-
pulation og magtmisbrug.

Der er fri entré - men mulighed for at give en kollekt. Der vil være 
bibelsk undervisning og kollektiv forbøn i Pinsekirken på Tilstedvej 
20 i Thisted. Undervisningen kan også købes på mp3 eller CD fra 
OMEGA - Kristent Center for Helhed & Frihed.

Bodil

Magtmisbrug i kirkelige 
kredse kan forhindres, 
og der er hjælp at fi nde 
for ofrene, mener Hen-
rik Czismadia. 

Den største julekoncert i Søn-
derjylland foregår søndag den 
27/11 kl. 15.00 i Haderslev 
Idrætscenter.

 - Salget er gået forrygende. 
Men Oslo Gospel Choir er også 
Europas bedste gospel kor, siger  
Bjarne Taulborg, der er ansvarlig 
for koncerten i Haderslev.

 
Fribilletter til udsatte

Arrangørerne oplyser, at de 
giver 400 billetter væk til men-
nesker, som ikke selv har råd til 
at komme til koncerten. 

De glade modtagere i Ha-
derslev-området er: Parasollen, 
Sydgården, Selvhjælpsgruppen 
Haderslev, Middag på tværs, 
Julehjælp i Haderslev kirker, Den 
blå Oase i Aabenraa, TUBA, Ju-
lemærkehjemmet, Folkekøkkenet 
i Kolding og socialrådgivere ved 
Haderslev Kommune.

Bjarne Taulborg mener, at 
det er helt naturligt at tænke 
det sociale ind i koncerten. Selv 
om mange har råd til sådan en 
koncert, er det også vigtigt, at vi 
tænker på dem, som ikke har råd.

Fribilletterne vækker da også 
stor glæde hos modtagerne.

2200 til koncert i 2013
Det er langt fra første gang, 

Oslo Gospel Choir optræder i 
Danmark, oplyser Bjarne Tau-
lborg. For tre år siden gav de 
koncert i Haderslev, hvor der var 
2200 personer til koncerten.

- Vi har valgt Haderslev Idræts-
center, fordi det er den eneste hal 
i Sønderjylland, som kan rumme 
Oslo Gospel Choir, samt for at 
yde kor og publikum de optimale 
betingelser.

Støtter udviklingsprojekter
Oslo Gospel Choir har tradition 

for at anvende en del af honoraret 
som udviklingsstøtte til fattige 
lande. Således har fem landsbyer 
i Bolivia fået rent vand, takket 
være korets donationer. 

For fi re år siden gik en del af 
honoraret til narkomaner i Oslo.

Både anmeldelser i Nordjyske 
Stiftstidende og Jyllands-Posten 
har sidste år tildelt gospelkoret 
topkarakterer.

Anmelderne havde lutter ro-
sende ord og stjernedrys i pen-
nen, da de gengav sidste års 
to udsolgte gospelkoncerter for 
deres læsere. Det blev til seks 
stjerner i Nordjyske Stiftstidende 
og fem i Jyllands-Posten.

”Overorndet set (eller hørt) 
forstår koret stadig – selv efter 26 
år med skiftede besætning – at 
holde balancen mellem tradition 
og fornyelse, så man som tilhører 
aldrig helt kan vide sig sikker på, 
hvad man får i næste nummer. 

Udover at det vil være af høj 

kvalitet og båret af en meget høj 
musikalsk indlevelse. Og så træk-
ker det bestemt ikke ned, at de 
smukke, stramt styrede stemmer 
lyder, som om de passer perfekt 
til noget, der forekommer at være 
ideelle lyd- og akustik-forhold i 
Musikkens Hus.”

- Ove Nørhave, Nordjyske 
Stiftstidende.

Billetter kan købes på Billetnet.
dk og deres lokale salgssteder - 
ellers se på Julegospel.dk  

Der kan også købes julebuffet 
i forbindelse med julekoncerten.
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’Sønderjyllands 
største julekoncert’ 
Oslo Gospel Choir besøger Haderslev igen 
den 1. søndag i advent.

Fakta om gospelkoret
Oslo Gospel Choir www.
ogc.no
30 egenudgivelser på cd
Medvirken på yderligere 
25 udgivelser
Solgt over 2 mio. cd’er
1000 koncerter i ind- og 
udland
Læs mere om årets jule-
koncerter på www.jule-
gospel.dk

Koret forstår stadig at holde balancen mellem tradition og 
fornyelse. Der er høj musikalsk indlevelse og smukke, stramt 
styrede stemmer, skriver en anmelder.

Blå Kors Genbrug åbner i Odense 
Blå Kors Genbrug åbner en ny stor butik på Magnoliavej 7 i 
Odense SV mandag 31. oktober 2016 ved siden af Folkekirkens 
Nødhjælps genbrugsbutik.

Blå Kors har de seneste år fl ere steder åbnet genbrugsbutik 
klods op ad andre genbrugsforretninger. På Magnoliavej i Dyrup, 
sydvest for Odense, kan odenseanere også snart handle i to store 
genbrugsbutikker på samme shoppingtur.

Den nye Blå Kors Genbrug har en ca. 1000 kvadratmeter stor 
butik med både møbler, ting og tøj. Og placeringen ved siden af en 
konkurrent kan vise sig at blive en fordel for begge parter.

 - Vi oplever faktisk, at vi trækker kunder til hinanden. Det man 
ikke fi nder i den ene butik, kan man måske fi nde i den anden. På 
den måde er det en win-win-situation for både kunder og butikker, 
siger Jytte Jensen, der er chef for Blå Kors Genbrug.

Også i Folkekirkens Nødhjælp ser man positivt på den nye nabo. 
”Vi er kollegaer og ønsker alt det bedste for vores nye naboer”, 
siger medarbejderne. Af de to genbrugsbutikker er det kun Blå 
Kors Genbrug, der har plads til en tøjafdeling.  

Opbygningen af den nye genbrugsbutik er sket med hjælp fra 
lokale håndværkere og en god fl ok frivillige, bl.a. Blå Kors’ hånd-
værkerteam Det Blå Sjak.

Bodil 

Foreningen Agape holder inspirationsdag om relationer den 5. 
nov. på Diakonhøjskolen i Aarhus. Bl.a. institutpræst Gunnar 
Fagerli fra Norge vil holde foredrag om emnet.

- Vores relationelle erfaringer har stor betydning for vores liv og 
vores tro. Derfor sætter vi fokus på dette relevante og vigtige emne, 
siger landsleder for Agape, Annette Bech Vad.

Den norske præst og familieterapeut vil holde to foredrag om rela-
tioner – først ét om relationer i et teologisk perspektiv og om eftermid-
dagen ét om, hvordan relationer former os og vores forhold til Gud. 

Gunnar har mange kompetencer og har gennem tiden særligt 
været optaget af emnerne ”skyld og skam” i sit job som institutpræst 
ved Institut for Sjelesorg, Modum Bad. Det vil han fortælle om i en 
workshop over middag med netop ”Skyld og skam” som overskrift.

Der vil sideløbende med Gunnars workshop være en workshop om 
”Mand og kvinde – den lille forskel” ved entertainer Hans Jørn Østerby. 

Inspirationsdagen begynder med foreningen Agapes generalfor-
samling, hvor man har mulighed for at høre om, hvad der er sket 
det seneste år i Agape.

Alle er velkomne til inspirationsdagen. Tilmelding er mulig frem til 
torsdag 3. november på www.agape.dk 

Agape tilbyder terapi, kurser, foredrag og rådgivning, dels for at 
hjælpe det enkelte menneske, dels for at udruste mennesker og 
menigheder til at hjælpe andre.

Bodil

Institutionspræst 
Gunnar Fagerli skal 
holde to foredrag 
om relationer mel-
lem mennesker og i 
forhold til Gud.

’Vi er vore relationer’
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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

Kastrup: Fangekoret holder 
koncert i Skelgårdskirken
Søndag den 13. november holder Fangekoret koncert i Skel-
gårdskirken på Sindingvej  i Kastrup.

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel eksisterer fortsat, 
selvom det gamle statsfængsel er lukket. De indsatte er fl yttet til 
andre fængsler, men de får stadig lov til at holde koncerter udenfor 
murene. Sammen med de tidligere indsatte korsangere turnerer 
de fortsat og synger og fortæller om fængselslivet. 

Korleder Louise Adrian fortsætter arbejdet med de indsatte og 
bliver mobil korleder, indtil de indsatte igen samles i det topsikrede 
moderne fængsel, som er ved at blive bygget på Falster.

Fangekoret har lige udgivet deres 4. cd med numre skrevet at 
korsangerne selv. Cd’en ”Egon Olsens vej” er et farvel til Vridsløse, 
hvor koret har sunget siden 1995. 

De syngende forbrydere blev først kendt i offentligheden i 2004, 
da de udgav en cd. Med tiden fi k Direktoratet for Kriminalforsorgen 
lavet nogle særlige udgangsregler, som i dag gør det muligt for dem 
at holde koncertvirksomhed.  I de sidste 10 år har Fangekoret sun-
get for fulde huse rundt i hele Danmark, og der er lange ventelister.

Korsangerne har selv skrevet deres sange, som handler om 
skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.  

Fangekoret har overdraget 145.000 kr til Børnetelefonen under 
Børns Vilkår, et overskud fra salget af deres cd’er. Koret var også 
med til at starte Cafe Exit, som hjælper indsatte i livet efter fæng-
selsstraffen. Der er skrevet bøger og lavet fi lm om Fangekoret, som 
kaldes for Kriminalforsorgens mest synlige resocialiserende projekt. 

Bodil

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har de sidste ti år 
været kendt for at holde koncerter udenfor murene.

Af Steen Jensen

Vineyard gør klar til at indtage 
Jylland og plante en menighed 
i Aarhus. Bevægelsen har i 
forvejen kirker i København, 
Roskilde, Køge og Odense.

Den kommende frikirke møder 
på forhånd positiv respons fra 
eksisterende frikirker i byen.

Aarhus Valgmenighed og fri-
kirkerne Citykirken og Haven 
har allerede rakt hånden ud, og 
sidstnævnte, som selv er relativt 
ny i byen, har endda haft en 
kirkekollekt, hvor pengene var 
øremærket et økonomisk tilskud 
til Aarhus Vineyard.

- Det var simpelthen så gene-
røst og meget opmuntrende. Vi 
føler os allerede meget velkomne, 
siger Anne Walsøe, der sammen 
med sin mand, Simon Walsøe, 

står i spidsen for kirkeplantnin-
gen. Begge skal være præster i 
den kommende frikirke.

Udplantning fra København
Simon Walsøe er i dag præst i 

Københavns Vineyard, og Anne 
Walsøe har siddet i ledelsen i 
otte år.

Visionen om en kirkeplantning i 
Aarhus opstod i februar, da Anne 
og Simon indenfor den samme 
uge, og helt uafhængigt af hinan-
den, fi k den tanke, at de skulle til 
Aarhus og starte en kirke.

- Vi er glade for København og 
for vores kirke herovre og kender 
meget lidt til Aarhus, så det lå ikke 
lige for at skulle til Jylland. Men en 
tirsdag i februar oplevede Simon, 
at Gud kaldte os til Aarhus, og 
om fredagen oplevede jeg det 
samme. Det var først nogle dage 
efter, at vi fi k snakket om det og 

fandt ud af, at vi begge havde haft 
den samme oplevelse. Vi følte, at 
Gud talte til os, og var begge ret 
målløse, fortæller Anne Walsøe.

40 til info-møde
Ægteparret har fået lejlighed 

i Aarhus og fl ytter i december. 
Rent formelt sendes de ud af 
Københavns Vineyard, hvilket 
også betyder, at Simon Walsøe 
beholder noget af sin præsteløn 
fra sin nuværende stilling et år 
frem. 

I løbet af vinteren følger en 
halv snes andre fra Københavns 
Vineyard med over og bosætter 
sig i Aarhus. Forleden var der 
informationsmøde om planerne, 
og hér mødte omkring 40 op for 
at høre mere.

Aarhus Vineyard forventer at 
opstarte officielt til april. I før-
ste omgang bygges kirken op 
omkring netværksgrupper, men 
afhængigt af, hvor stor interessen 
bliver, vil kirken mødes i lejede 
lokaler og på sigte holde møder i 
Aarhus midtby. Formen er afslap-
pet og fællesskabsorienteret med 
vægt på lovsang og med god 
plads til forskellighed. Drømmen 
og visionen er at være kirke for 
aarhusianere, som ikke er vant 
til at gå i kirke.

Vineyard-bevægelsen opstod i 
USA i halvfjerdserne i kølvandet 
på hippiekulturen, har i dag mere 
end 2400 kirker verden over og er 
i fortsat vækst.

Vineyard 
planter
kirke i 
Aarhus
Menigheden bydes varmt velkommen af 
de eksisterende frikirker i byen.

Anne og Simon Walsøe, der begge skal være præster i kirken.

Fuldt hus til Wayman-besøg
Den amerikanske ”Love-Works” forfatter og underviser Wayman 

Howards samlede ca. 100 tilhørere og dermed fuldt hus, da Café 
Morgenstjernen onsdag inviterede til møde i Christiansfeld.

Desuden talte han til bl.a. indvandrere på Sjælland.

- Børn er aldrig skyld i deres 
økonomiske situation. Derfor 
har de krav på særlig opmærk-
somhed i lovgivningen.

Det sagde KristenDemokrater-
nes landsformand Stig Grenov 
på partiets landsmøde i week-
enden.

- Den igangværende udhul-
ning af det offentlige sikker-
hedsnet vil ramme hårdest i 
børnefamilierne, mener Grenov.

Uenig med de blå
KD har som midterparti tradi-

tionelt tilhørt den blå blok. 
- Men vores opfattelse af bor-

gerlighed er, at man gør sin pligt, 
betaler enhver sit og rækker hån-
den ud til medmennesket i nød.

Derfor vil KD satse alt på, at 
folk skal i arbejde, så de kan 
tage ansvar for deres egen og 
familiens tilværelse. Men vi tror 
ikke på regeringens og støttepar-
tiernes evangelium om, at den 
lamme går, den døve hører og 

de psykisk syge bliver helbredt, 
når bare man sænker de sociale 
ydelser nok. Det er useriøst at 
forvente, at ufaglært arbejde og 
skånejobs popper op af jorden, 
hvis vi laver en ”omvendt Robin 
Hood” ved at tage fra de fattigste 
og give til de rigeste.

Kontanthjælpsloftet alene sen-
der et tocifret antal tusinde børn 
ud i usikkerhed og økonomisk 
smalhals. Mange af dem vil 
opleve at blive sat ud af deres 
lejlighed sammen med mor og 
far. At opleve sine forældre som 
magtesløse er et traume, der 
sætter sig langt ind i voksenlivet, 
sagde Grenov.

- Også den sociale udstø-
delse, der følger af fattigdom og 
manglende samvær med andre, 
bliver påviseligt taget med ind i 
voksenlivet. Sundhedstilstanden 
forværres, og uddannelsen bliver 
ringere. Afmægtige forældre, der 
ikke har råd til de mest enkle 
fornødenheder til deres børn, 
vil forventeligt få antallet af om-

sorgssvigtede børn til at stige, 
sagde Stig Grenov.

- Når reformerne tilmed ram-
mer mennesker med anden et-
nisk baggrund hårdest, vil disse 
grupper blive isoleret endnu 
mere fra samfundslivet. Det 
øger risikoen for ekstremisme 
og kriminalitet. For når man føler 
sig sat udenfor kapløbet om job 
og bolig, er det nærliggende at 
styrke sin identitet blandt ligesin-
dede i den lokale bande.

Regningen kommer
Enhver udnyttelse af det socia-

le system er uacceptabel og skal 
stoppes, så pengene kan komme 
de værdigt trængende til gavn. 
Men for KristenDemokraterne er 
udgangspunktet, at lovgivningen 
skal hjælpe borgerne på fode, så 
de kan tage ansvar for eget liv.

Dagens politik fra blå blok og til 
langt ind i rød stue har fokus på 
kortvarig økonomisk vinding for 
egne vælgere. Og der ses bort 
fra, at regningen vil returnere 

som en boomerang med dobbelt 
styrke. For en valgperiode er 
som bekendt kun på fi re år. Men 
skaderne af den førte politik vil vi 
få at føle de næste hundrede år, 
advarede Stig Grenov.

Henri.

KDs formand er utilfreds med de 
borgerliges politik overfor de svageste
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LEDER

Af Bodil Lantingg

UGENS PRÆDIKEN 

Sognepræst i 
Klemensker og Rø

Ugens bedeemner
* Bed for din by / kommune.

* Bed for sundhedsvæsnet.

* Bed for skoler, medier og politikere.

* Bed for frihed til at praktisere troen. 

* Bed for forfulgte kristne og 

ny effektiv mission.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Se Udfordringens kolofon med adresser, telefon-nr. osv. side 18. Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus advarer imod de skriftlærdes hykleri
38 Jesus fortsatte: »Tag jer i agt for de skriftlærde! De elsker 

at gå klædt som fornemme og lærde mænd, og de nyder, 
at man hilser ærbødigt på dem, når de går gennem byens 
gader. 39 De kappes om de bedste pladser i synagogen, og 
de elsker at være æresgæster ved de fi ne middage. 40 Men 
samtidig svindler de sig til enkers ejendom, og de fremsiger 
lange bønner for at se fromme ud. De vil få en hård dom.«

Forskellen mellem at give og at ofre
41 Så satte Jesus sig lige over for templets indsamlings-

bøsse og iagttog de folk, der lagde penge i den. Mange rige 
gav store beløb, 42 men der kom også en fattig enke, som 
lagde to småmønter deri. 43 Jesus kaldte på disciplene. »Så 
I den fattige enke der?« spurgte han. »Det siger jeg jer: Hun 
gav mere end alle de andre. 44 De gav af deres overfl od, men 
hun gav simpelthen alt, hvad hun ejede og havde.«

Søndagens tekst: Mark 12,38-44

                        Af  Jørgen R. Bratkov

Vi lever i en tid, hvor image 
betyder utrolig meget: hvordan 
ses jeg af andre, ser jeg sund 
ud, virker jeg troværdig og 
succesfuld o.s.v? 

På Jesu tid var overholdel-
sen af de religiøse regler, fx om 
at give almisse, noget der vir-
kelig gav kredit i samfundet, og 
det er selvfølgelig anderledes i 
dag. Men der går alligevel ikke 
længe fra, at man har hjulpet 
nogle fattige eller fl ygtninge, til 
at det ligger på Facebook, så vi 
andre kan se og beundre det. 
For verden er det vigtigt med 
synligheden, men Herren ser 
på hjertet, ikke det ydre.

Herren ser på hjertet
Og det er hjertet, det handler 

om i dagens evangelium, hvor 
vi møder tre slags mennesker: 
hyklerne, der blot giver for 
at blive set og anerkendt for 
deres ”godhed”, de rige, der 
giver af deres overfl od, og så 
den fattige enke, som Jesus 
fremholder som et eksempel til 
efterfølgelse, hende som giver 
alt, hvad hun havde at leve af, 
til Gud.

Gud har givet os sin kærlig-
hed ved at komme til jorden 
i Kristus og dø på korset for 
vore synders skyld. Gud gav 

Himlens rigdom for os: han 
gav os sin Søn, som var alt for 
ham, og han ønsker, at den 
kærlighed, som han har elsket 
os med i Jesus Kristus, må 
afspejles i os, så vi kommer til 
at ligne hans Søn. 

Det er svært   
for os at give alt

Er vores hjerter helt med 
Herren, eller er vi blot look-
alikes? 

Vi må indrømme, at det er 
svært at være én, der giver alt 

til Gud, for vi har selv så mange 
behov, vi prøver at få dækket 
først. Når vi bagefter begynder 
at give, så kommer vi til at ligne 
datidens rige religiøse men-
nesker, dem vi i dag ville kalde 
kirkelige, der gav meget, og det 
er godt for de fattige, og Jesus 
ser det også, men det er ikke 
nok for Gud. 

Jesus vil nemlig noget mere 
med os: det handler om vores 
hjerter og ikke blot en ydre 
moral, og derfor fremhæver 
han enkens gave. Hendes gave 
er nemlig udtryk for hjertets 
overgivelse til Gud; i stedet for 
at være bitter på Gud over sin 
udsatte situation som enke i 
datidens samfund, giver hun 
det sidste, hun ejer, og derved 
stiller hun sig selv helt ind un-
der Guds ansvar og løfter om 
beskyttelse og omsorg. 

Gaven manifesterer hendes 
tillid til Gud, derved bliver hun 
i denne situation kristelig, hun 
bliver ligesom Kristus, der gav 
alt på korset: Far i dine hænder 
betror jeg min ånd, det var det 
sidste, han havde at give, og 
det er Guds ønske for os, at vi 
også må give alt til ham. 

For det er igennem at give 
alt til Gud, at vi kan erfare at 
få alt af ham, og det er den 
fuldkomne glæde at få alt af 
den elskede.

Er du en giver?
Gud er mere interesseret 

i vores indstilling og vores 
motiver end i størrelsen af det, 
vi reelt giver. I virkeligheden 
kan du heller ikke give noget 
til Gud, fordi han allerede ejer 
det hele, men vi kan give i den 
forstand, at vi giver dét tilbage 
til Gud, som han har betroet os 
at forvalte. 

Er du en gi’r eller ta’r? Sådan 
spurgte en mand mig en gang, 
og jeg måtte lige tænke mig lidt 
om, inden jeg svarede ham, at 
når jeg så tilbage på mit liv og 
skulle være ærlig, så var jeg 
nok lidt af begge dele. 

Her i tiden formår vi ikke helt 
at ligne Kristus og give alt til 
Gud, og derfor erfarer vi hel-
ler ikke den fuldkomne glæde 
andet end stykkevis, men ikke 
desto mindre kalder Gud os til 
at ligne Kristus. Kun gennem 
at modtage Jesus som Herre 
og Frelser og dermed hans 
kærlighed og offer og betragte 
ham og den skat, vi har i ham, 
kan vi forvandles, så vi bliver 
kristelige og ikke blot religiøse 
eller kirkelige. Derfor må vi be-
gynde med hjertets overgivelse 
til Gud, også selvom det ikke 
syner af noget over for verden. 

Er vi kristne eller 
blot kirkelige?

Det er igennem at give alt vi har, at vi kan erfare at få, og det er den fuldkomne glæde at få alt af 
den elskede.

- Hvordan får jeg en nådig Gud? spurgte munken Martin Lu-
ther. Han gennemførte fromhedsøvelser, bønner, selvpineri 
og askese for at blive hellig. Det hjalp bare ikke. 

Folk i hele verden ønsker at blive frelst og få det evige liv. 
Vi ønsker også en god samvittighed og fred i sjælen. Men 
hvordan får vi det? 

Munken Luther valgte at isolere sig fra denne verden 
og alt det, som han mente kunne friste ham til synd. 
Folk verden over kan fi nde på at bruge fysisk eller psykisk vold 
for at hindre andre i at friste dem. Mænd tvinger kvinder til at 
tildække alt det på kroppen, der menes at friste - eller holde sig 
helt væk fra de steder, hvor de selv udøver deres religiøse liv.

Martin Luther opnåede ikke at blive syndfri trods alle sine 
anstrengelser. Derimod gjorde han den mageløse opdagelse, 
at Gud selv har gjort alt for at frelse os, ved at Jesus døde i 
vores sted. Og den frelse kan vi alle få del i ved at tro på Jesus.

Men Jesus talte ikke kun om tro. Han talte også stærke ord 
om vigtigheden af at undgå synd:

”Hvis dit øje er årsag til, at du bukker under for fristelsen, 
så riv det ud og kast det bort. Det er bedre... end at hele din 
krop bliver kastet i Helvedes ild. Hvis det er din hånd...så hug 
den af og kast den bort. Det er bedre... end at du med alle 
lemmer i behold ender i Helvede.” (Mat. 5: 29-30).

Jesus underviste om Guds hellige standarder. Her er de 
ydre tegn på fromhed ikke nok. Vrede, onde ord og forkerte 
tanker gør én skyldig til Helvede. Og: ”enhver mand, der ser på 
en kvinde med tanker om utroskab, han har allerede begået 
ægteskabsbrud i sit hjerte.”

Senere i evangeliet taler Jesus om, hvor forfærdeligt det er 
at blive årsag til, at andre falder fra troen. Vi opfordres til at gøre 
kort proces med hånd, fod eller øje, der leder os til fald (Matt.18).
Jeg tror ikke, at nogen på Jesu tid opfattede det bogstaveligt. Vi 
skal ikke fi nde øksen frem og angribe os selv. Men meningen 
er tydelig: Det gælder for alt i verden om at undgå fortabelsen.

Hvad er det så, Jesus opfordrer os til? 
For det første, at vi skal kæmpe for at blive frelst. Men vores 

kamp for fromhed og hellighed må ikke  gå ud over andre. Det 
var bedre at få en møllesten om halsen og blive kastet i havet 
end at lede en af de mindste til fald.

For det andet må vi indse, at fristelsen kan komme indefra. 
Og hvis nogen skal lide i min kamp for hellighed, må det være 
mig selv. Vores kamp mod synd og fristelser er nemlig ikke 
en kamp mod ”de andre”. Utroskab ophører ikke, fordi mænd 
tvinger kvinder til at gemme sig eller helt holde sig væk. 

Vi skal gøre kort proces med fristelserne. Men proces-
sen går indad. Den går ud over min hånd, fod eller øje, ikke 
andre menneskers. Måske skal vi undgå visse personer eller 
situationer, og det kan så gå ud over os selv. 

Men glæden over, at Gud har tilgivet os, 
kan sætte os fri fra synden. Og Gud ske lov 
er det den glæde – ikke frygten for Guds 
dom – som må være det, der driver os. 

Det kan vi lære af Martin Luther.

Sund fromhed



Udfordringen søndag den 30. oktober 2016 KRONIK . 7 

Af Jørn Nielsen

Til næste år, i 2017, fejres 
500 året for Luthers berømte 
95 teser, som han slog op på 
døren til Slotskirken i Wit-
tenberg den 31. oktober 1517.  

Dette fejres i Danmark som et 
reformatorisk jubilæumsår, og 
de dermed forbundne udgifter 
er da også sat på fi nansloven.  
Grundlovens paragraf 4 om 
statens støtte til den evangelisk-
lutherske kirke synliggøres en 
ekstra gang ved denne festlige 
lejlighed.

Men allerede året inden de 95 
teser blev lanceret, udfoldedes 
stærke, reformatoriske kræfter 
i det skjulte.  For i oktober 1516 
begyndte Luther, som endnu 
var loyal katolik, at undervise 
som universitetsprofessor i Pau-
lus´  brev til Galaterne, som han 
udlagde nærmest vers for vers 
med stor lidenskab. Af mange 
sagkyndige regnes denne ud-
lægning for hans mest bræn-
dende forsvar for evangeliet 
-  dvs. det Kristi evangelium, han 
3-4 år forinden havde fået smag 
for i forbindelse med studiet af 
Romerbrevet, hvor det især var 
kap. 1:17, han var kommet til en 
evangelisk forståelse af:  ”Den 
retfærdige skal leve ved tro.”  

Med andre ord: Guds ret-
færdighed er ikke noget, vi kan 
gøre os forjent til, men skænkes 
os som en gave i Kristus uden 
egen fortjeneste.

Hans gennemgang af Gala-
terbrevet, som han erklærede 
sig ”trolovet” med,  var således 
blot supplerende kommentarer 
til evangeliet om retfærdig-
gørelse ved tro, der havde 
fortrængt hans åndelige mørke 
i Augustinerklosteret i Erfurt. 
Men endnu drømte han ikke om 
at forlade pavekirken, selvom et 
åndeligt  nybrud var i gære hos 
ham, både følelsesmæssigt og 
intellektuelt.  Den tunge, mid-
delalderlige fromhedsteologi 
med al dens gerningsvæsen 
havde måttet vige pladsen for 
Bibelen, og hans kampråb blev 
som bekendt ”Sola scriptura” - 
Skriften alene.

Oprør mod afl adshandlen
Dette kunne han forment-

lig være sluppet nogenlunde 
godt fra, hvis ikke hans  nye, 
evangeliske nidkærhed havde 
udmøntet sig i glødende harme 
vendt mod afl adshandelen v/
dominikaner- munken Johan 

Tetzel, som paven allerede i 
1515 havde sendt afsted til 
store dele af Tyskland. Den spil-
lede på frygten for skærsilden, 
hvis straffe kunne mildnes ved 
køb af afladsbreve, der blev 
proklameret for fuld udblæsning 
med ordene: ”Når pengene i 
kassen klinger, straks sjælen ud 
af skærsilden springer!”

Som god katolik håbede Lu-
ther i forståelse med pave Leo X 
at kunne komme denne dårlig-
dom til livs uden dog at gøre sig 
klart, at afl adshandelen netop 
var påbudt af samme pave, og 
at Luther med sin provokation i 
Wittenberg var på kollisionskurs 
med den magtfulde romerkirke.

(Det skal retfærdigvis siges, 
at dette uvæsen har Romer-
kirken i nyere tid forlængst lagt 
afstand til).

I 1516, for nøjagtigt 500 år si-
den, befandt Luther sig midt i af-
ladsstormen.  Hans kampvåben 
var evangeliet (Romerbrevet og 
Galaterbrevet), og han håbede 
endnu på dette tidspunkt, - hans 
sidste år som katolik - indefra at 
kunne reformere den kirke, hvis 
loyale søn han endnu var.

I det år skrev katolikken Lu-
ther til en ven:  ”Jeg kunne 
gerne bruge 2 sekretærer, for 
hele dagen går med at skrive 
breve.  Jeg er både kloster- og 
sogneprædikant, fører tilsyn 
med 11 klostre, holder foredrag 
om Paulus, indsamler stof og 
kommentarer til Salmernes Bog 
og er som sagt overbebyrdet 
med breve.  Jeg får dårlig tid 

til at holde messe, for ikke at 
tale om kampen med denne 
verdens fristelser...”  Disse linjer 
viser, hvor katolsk engageret 
han stadig var.

Men overordnet var det Bi-
belen og selve evangeliets 
anliggende , der optog ham 
dag og nat, eftersom hans 
personlige reformation allerede 
var begyndt og blot ventede 
på at bryde ud i lys lue som 
en europæisk præriebrand og 
åndelig vækkelse.

Relikvier til salg
Afl adshandelen stod i fuldt 

fl or på allehelgensdagen den 
1. november 1516 med et im-
ponerende display af relikvier i 
mange varianter, hvis dyrkelse, 
sammen med afl adsbrevene, 
garanterede afkortet skærsild, 
men denne skadelige praksis 
kunne Luther selvfølgelig ikke 
sidde overhørig. 

Kurfyrsten, Frederik den Vise 
(den næstmægtigste fyrste i 
Tyskland), havde således en 
relikviesamling, som kun blev 
overgået af selveste Rom.  
Denne saksiske fyrste var sta-
dig på jagt efter nye relikvier 
rundt omkring i Europa.  Fra den 
danske konge sikrede han sig fx 
fragmenter af Knud den Hellige.

Pladsen tillader ikke at liste 
arten af de mange relikvier, som 
fantasien næppe kan rumme.  
Afl aden sikredes ved andæg-
tigt og henført at dvæle  ved 
sådanne relikvier.

Den katolske Luther ”talte 
Roma imod”.  Syndernes for-

ladelse kan ikke købes eller 
tilsiges af nogen pave, tordnede 
han i adskillige prædikener i 
1516. Frederik den Vise tog 
disse prædikener ilde op, for de 
truede om ikke hans levebrød 
så dog hans prestige, der var 
knyttet til hans store relivieskat. 

Til overraskelse for nogle 
måske dyrker den katolske kirke 
stadig den dag i dag relikvier, 
men advarer mod misbrug og 
efterligninger.

Luther derimod udlagde Ga-
laterbrevet sætning for sætning 
uden kunstige virkemidler, men 
gennem ordets forkyndelse (og 
ikke ved noget krucifi ks) blev 
Kristus ”malet for øje som kors-
fæstet” for at bruge et udtryk 
fra netop dette apostolske brev.

Dette var i sig selv nok til 
lykkeligt at forhindre afl adsvirk-
somheden med dens klingende 
mønt i at trænge ind i Witten-
berg, hvis hovedperson endnu 
kørte på lånt tid, før brudet med 
Rom endegyldigt var en kends-
gerning.  Det skete som bekendt 
ved Rigsdagen i Worms i 1521.

Reformationen
kommer til Danmark

Ligesom i Saksen gødedes 
jorden for en luthersk reforma-
tion også i Danmark indenfor 
landets katolske kirke. Karmelit-
terpræsten Poul Helgesen, der 
også underviste på universite-
tet, var således på mange må-
der luthersk uden at være det.  
Han tog tværtom afstand fra 
den ”lutherske gift” og håbede, 

ligesom Luther en overgang 
gjorde det, at luge ud i kirkens 
dårligdomme indefra.  

Anderledes gik det med jo-
hannitermunken Hans Tau-
sen, som havde studeret bl.a. 
i Wittenberg. Han tog skridtet 
fuldt ud og blev udstødt af sin 
munkeorden for kætteri, men 
blev beskyttet af kong Frederik 
d. 1.  Hans eksempel fi k andre 
gejstlige til at følge trop.

Reformationen kom omsider 
til Danmark i 1536, 20 år efter 
det stormfulde år med afl ads-
handelen, og fra da af var vi 
et protestantisk land med  en 
evangelisk-luthersk folkekirke, 
som staten ifg. grundloven har 
forpligtet sig på.  

I pressen har der været en 
fuphistorie fremme om, at pa-
ven til næste år ønsker at hel-
genkåre Luther.  Den blev oprin-
deligt bragt af Kristeligt Dagblad 
og var ment som en aprilsnar.  
Men denne historie er ikke fup:  
Da Leo X ikke kunne overtale 
Frederik den Vise til at udle-
vere Luther til Rom som kætter, 
foreslog den pavelige gesandt 
(nuntius) Karl von Miltitz, som 
tidligere forgæves havde prøvet 
at få Luther til at tilbagekalde 
sine ”kætterier”, at han indgik 
en studehandel med Luther 
ved  at gøre ham til - kardinal!  

Denne ”fortabelsens søn” skulle  
pludselig have kirkens højeste 
værdighed!

Den blev selvfølgelig afslået, 
ligesom Luther sikkert også i 
dag ville frabede sig helgen-
kåring. Helgenkåring betyder 
jo, at pågældende helgen i 
dødsøjeblikket er lukket ind i 
Himlen uden skærsilden som 
mellemstation. Men dér - i him-
len - har Luther jo hele tiden 
været siden sin død i 1546, ikke 
på grund af gode gerninger el-
ler udførte mirakler, men alene 
ved troen på Kristus  og Hans 
fortjeneste alene.

Men reformationen er ikke 
slut.  ”Ekklesia semper refor-
manda est” (Kirken skal altid 
reformeres) sagde de gamle re-
formatorer.  Det er der ogå brug 
for i vor tid, ja, i den enkeltes liv.  
Ellers dør vi.

Kilder:
Here I stand af Roland G. Bain-
ton (Abingdon Press, Nashville, 
USA)
Martin Luther, kirkens refor-
mator af Alfred Th.  Jørgensen 
(Gyldendal)
Kirkens Historie af Ivar Welle 
(Antikkforlaget, Norge)

Da munken Luther gik
i kamp mod afl adshandlen

I fi lmen ”Luther” fra 2003 spiller Joseph Fiennes rollen som munken Martin Luther, der i sin kamp mod 
afl adshandlen slog 95 teser op på døren til Wittenberg Slotskirke den 31. oktober 1517.

Luther (DVD)
Luther er et actionfyldt drama om en af 
historiens væsentligste revolutionære 
perioder, da én mands overbevisning 
havde styrke til at forandre verden. 
Drevet af sin tro begynder Luther 
(Joseph Fiennes) at sætte spørgsmåls-
tegn ved de fastlagte religiøse normer. 
Situationen tilspidses, da han frem-
sætter sine 95 teser i Wittenberg og 
udfordrer de gamle afl adsbreve, som 
mange af kirkens fremstående mænd 
drager økonomisk udbytte af.                     124 minutter. Kr. 98,-124 minutter Kr 98 -

Den episke, bibelske historie om Jesus’ 
opstandelse fra de døde, som den blev 
oplevet af en ikke-troende soldat. 
Den romerske soldat Clavius bliver til-
troet opgaven at sørge for begravelsen, 
men liget forsvinder på mystisk vis og 
pludseligt opstår en række uforklarlige 
hændelser.
Hovedrollerne spilles af Joseph Fien-
nes (Luther) og Cliff Curtis. 
103 minutter. Kr. 129,-

Risen (DVD)

Bestil på Hosianna.dk / tlf. 74 56 22 02 

Forfatter og komentator
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BREV:           

Kære Orla Lindskov
Jeg er en troende mand på 46, 

og grunden til at jeg skriver til dig 
er min tro på, at miraklernes tid 
ikke er forbi. Heller ikke for mig.

Jeg læser Udfordringen hver 
uge, og jeg er meget fascineret af 
de oplevelser, folk skriver om i din 
Brevkasse. At sådanne mirakler 
kan ske i dag er jo utroligt dejligt. 

Her tænker jeg fx på det mi-
rakel, der blev beskrevet i uge 
19, hvor en kvindes kræftsvulst 
forsvandt ved bøn for 15 år siden. 
Lægerne havde givet hende et 
halvt år. Men hun lever stadig. 

Jeg vil faktisk gerne også 
kunne formidle Guds mirakler til 
mennesker. Men hvordan sker 
sådan noget? Hvordan får jeg del 
i Guds kraft?

Jeg har selv lidt af sygdom 
i en del år og har bedt om hel-
bredelse. Men det er ikke sket. 
Hvorfor ikke?

Jeg er nok et menneske, der 
sætter stor pris på det logiske. 
Altså, når jeg beder om noget, 
så vil jeg gerne have min bøn 
besvaret i overensstemmelse 
med mit ønske.

Jeg vil også så gerne bede 
for syge. Men jeg er så nødt til 
at vide, at kraften til helbredelse 
kommer, så de syge bliver raske. 
Ellers kan jeg ikke håndtere det.

Jeg vil gerne opleve mere af 
Guds kraft. Men jeg er nok lidt 
betænkelig ved, om det vil med-
føre for mange forandringer i mit 
liv. Jeg er bange for forandringer. 
Jeg er bange for at komme ud i 

kriser med mit liv. Jeg tror heller 
ikke, at jeg har et åbent hjerte 
og medfølelse nok med andre 
mennesker.

Lige til noget andet: kan du 
sige mig, hvad forbøn egentlig er 
for noget?

Nogle gange, når jeg har bedt 
om helbredelse for mig selv, og 
der ikke sker noget, føler jeg, at 
jeg er ved at miste troen. 

Jeg har næsten ingen venner. 
Undskyld at mit brev er blevet så 
langt. Men jeg er bare nødt til at 
fortælle dig alt det her. Tak om 
du vil tage dig tid til at svare på 
mit brev.

Med venlig hilsen
En trofast læser 
af Udfordringen

Kære trofaste læser
I Bibelen bliver miraklerne 

ofte omtalt som undere og tegn, 
der peger på Guds virke her på 
jorden. 

Det er muligt for enhver, også 
for dig, at have en personlig 
åndelig forbindelse med Gud, 
som kan føre dit liv ind i det 
mirakuløse. 

Men vi skal huske på, at Guds 
mirakuløse kraft først og frem-
mest er stillet ind på vores ån-
delige forvandling. Så hvis du af 
hjertet ønsker Guds kraft, så skal 
du være indstillet på forvandling 
og forandring.

Livet er en åndelig rejse. Livet 
bør i hvert fald være det. En ån-
delig rejse sammen med Jesus. 
Livet vil aldrig være eller blive 
en logisk oplevelse, som du kan 
kontrollere.

Nogle oplevelser vil give dig 
glæde. Andre vil give dig smerte. 
Men vi kan ikke narre eller løbe 
fra forandringens vinde. 

Hvis vi ønsker et liv uden for-
andringer skyldes det ofte angst. 

Tro i Jesu navn på, at der 
er en grund til, at tingene sker, 
som de sker. Tag altid Jesus 
med ind i alle begivenheder og 
forandringer. 

Brug troens kraft som dit an-

ker. Tro på, at der er en årsag til, 
at tingene udvikler sig, som de 
gør i dit liv. 

Tro på, at du vil klare dig igen-
nem en hvilken som helst krise 
i Jesu navn. Tro på, at du er på 
vej til et bedre sted.

I vores liv er der afslutninger 
og begyndelser. Men gå altid 

fremad i Jesu navn, så vil det 
nye komme til os fra et dyb af 
lys og nåde.

Det er umuligt for din krop at 
leve adskilt fra din sjæls rejse. 
Det er sundt for dit legeme at 
udvikle medfølelse og et åbent 
hjerte. 

Hvis du føler, du mangler det, 

så bed om det. Den bøn vil være 
med til at give dig en forståelse 
af, hvor helligt livet er.

Bøn er en stærk medicin for 
den syges legeme og sjæl, 
også når du som syg beder for 
dig selv. Også selv om det ikke 
altid medfører øjeblikkelig, fysisk 
helbredelse.

Forbøn er en styrkelse af et 
andet menneske, og din forbøn 
for et andet menneske styrker 
faktisk hele menneskeheden og 
dig selv på samme tid.

Husk på, at du er i nåden i 
Jesus Kristus, når du føler, at du 
er ved at miste troen på grund 
af udeblevet, fysisk helbredelse. 

Nåden i Jesus Kristus vil altid 
nå ind til dig gennem din bøn.

Hver gang du føler dig uden 
venner, så send en bøn af sted. 
Bed om hjælp. Så er du på vej 
mod et nyt sted, hvor der vil 
være kærlighed og nye venner 
til at møde dig.

Du spørger konkret om, hvor-
for du ikke selv er blevet hel-
bredt?

Det er jeg nok ikke i stand til at 
svare på. Men helt generelt kan 
jeg sige, at før Gud kan helbrede 
os fysisk, er der tit mange følel-
sesmæssige og åndelige forhold, 
der skal ryddes af vejen først. Så 
starter Gud med det. 

Får vi glimtvis lejlighed til 
at se dybt nok, kan det, vi ser 
angående udeblevet fysisk hel-
bredelse, ofte ikke forklares ud 
fra menneskelig logik.

Dernæst vil jeg sige, at hvis du 
på forhånd vil være sikker på, at 
alle de syge, du beder for bliver 

helbredt, så kommer du aldrig i 
gang. Den garanti får forbedere 
nemlig aldrig, for så var bønnen 
ikke baseret på tro.

Jeg ved godt, at vi mennesker 
gerne vil have, at livet skal være 
under vores kontrol, altså en 
logisk oplevelse. 

Vi vil gerne have vores bønner 
besvaret, sådan som vi ønsker 
det. Men sådan fungerer det 
bare ikke. Vi kan ikke få kontrol 
over Gud.

Himlen har aldrig føjet sig 
efter det, vi synes, vi trænger til. 
Derimod skal vores ønsker føre 
os til at have tiltro til Himlen og 
til Himlens svar, dvs. Guds svar. 

Målet med alt, hvad Gud gør i 
vores liv, er at styrke og opbygge 
vores tro, mens vi er på vandring 
mod Himlens land.

Når du beder om at modtage 
Helligåndens kraft, skal du nok 
forvente, at Helligåndens kraft vil 
medføre forandringer i dit liv. Men 
gode forandringer. Helligånden 
lader ikke alt blive ved det gamle, 
sådan som vi tit ønsker.

Jeg beder om, at du kommer 
dertil, hvor du uden frygt kan 
tage imod Guds gode forvandling 
af dig og dit liv.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Jeg er bange for forandringer

Gud vil os det godt, uanset hvad der sker

Jeg vil gerne opleve mere af Guds kraft. Men jeg er nok lidt betænkelig ved, om det vil med-
føre for mange forandringer i mit liv.

Forbøn er en styrkelse af et andet menneske, og din forbøn for et andet menneske styrker 
faktisk hele menneskeheden og dig selv på samme tid.
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Sammen kan vi kæmpe for de kristne værdier i vores land
Vi har brug for dig! Sammen kan vi!

Sagen imod staten og dens indførsel af homovielser i folke-
kirken står nu til at komme for højesteret d. 16. marts 2017.

Men uden midler til at betale advokaten og de udgifter, som 
der er i forbindelse med denne sag, er det ikke muligt.

Som medlem hæfter man ikke for noget økonomisk udover
det medlemskontingent eller den gave, du vælger at give!

Bliv medlem i www.MedGrundlovSkalLandBygges.dk
Læs mere på hjemmesiden om arbejdet og forløbet.

Send en mail til os på mail@medgrundlovskallandbygges.dk 
Eller ring til os tlf. 51 52 85 82. Læg navn og tlf. og vi ringer til dig.

Med grundlov skal land byggesMed grundlov skal land bygges

Af Steen Jensen

Næste år markeres 500 året for 
Martin Luthers opslag af sine 
95 teser på slotskirken i den 
tyske by Wittenberg. Det blev 
startskuddet til dét, vi i dag kal-
der for ”reformationen”, som 
kom til at ændre både kirke og 
samfund. Men hvad betyder 
reformationen for danskernes 
dagligdag i dag?  

Med Martin Luther blev det 
moderne menneske født, er det 
blevet sagt. Mennesket som et 
frit individ og alle lige i forholdet 
til Gud.

Reformationen var et opgør 
med Den katolske Kirke, men 
dens virkning smittede af på hele 
måden, vi lever vores dagligliv på 
– og ikke bare i kirkelivet.

Reformationen har dog været 
en lang proces, selv om vi tids-
bestemmer den til Martin Luthers 
opslag på kirkedøren i Wittenberg 
1517, for undervejs har tolkning, 
traditioner og institutioner gradvist 
taget form. Med forandringer op 
gennem 1600-tallets ortodoksi, 
1700-tallets pietisme og rationa-
lisme, 1800-tallets vækkelser og 
1900-tallets tiltagende sekulari-
sering. Andre og mere radikale, 
protestantiske reformationer, bl.a. 
inspireret af Calvin og Zwingli, 
kom også til, og der kom en ka-
tolsk reformation.

Så reformationen var ikke et 
”program”, som fra den ene dag 
til den anden ændrede kirke og 
samfund, men snarere en proces.

Størst fi ngeraftryk har Martin 
Luthers tanker selvfølgelig sat på 
Folkekirken. 

Men hér følger nogle af de 
områder, hvor reformationen 
har smittet af på måden, vi lever 
vores daglige liv på som moderne 
mennesker.

Skolen
Reformationen krævede en 

enorm pædagogisk indsats, som 

siden er smittet af på vores skoler 
og universiteter. Martin Luther 
mente, at den nødvendige dan-
nelse af det kristne menneske 
var en fortsat proces. Det var 

derfor nødvendigt, at den enkelte 
hørte og tilegnede sig evangeliets 
indhold igen og igen. Præsternes 
forkyndelse skulle derfor støttes 
af en daglig katekismus-undervis-
ning hjemme og i skolen.

Martin Luthers kernetanke 
om, at mennesket frelses ved 
tro alene – ikke ved gerninger 
– styrkede behovet for under-
visning af alle i kristendommen. 
Luther skrev selv Den Store og 
Den Lille Katekismus, og især 
den sidste fi k stor betydning som 
”den kristne børnelærdom”. Hans 
nære ven og medarbejder Philip 
Melanchthon udformede det 
pædagogiske materiale til både 
skoler og universiteter, og han 
fi k senere kælenavnet ”Tysklands 
læremester”.

I Danmark brød reformationen 
igennem i 1536, og kongemagten 
overtog de gamle kirkeskoler 
sammen med størstedelen af det 
øvrige kirkegods. 

Videnskaben
Man kan godt sige, at reforma-

tionen var med til at lægge kimen 
til den moderne videnskabsfor-
ståelse. Dog var det først med 
Oplysningstiden i slutningen af 
1700-tallet og i 1800-tallet, at 
der dannedes universiteter med 
en struktur, som vi kender i dag.

Martin Luther gennemførte 
sammen med Philip Melanchthon 
ret tidligt en reform af universitetet 
i Wittenberg efter humanistisk 
forbillede. Grundige kildestudier 
på originalsproget skulle danne 
grundlag for de lærde studier. 
Særligt historiestudier blev vig-
tige, for den faktiske historie var 
med til at vise den plan, som Gud 
havde med verden.

På det nye universitet skulle 
man ikke længere underlægge 
sig kirkens fortolkningstradition, 

som det havde været almindeligt 
i middelalderen. 

Man skulle selv læse og for-
tolke kilderne. Luthers forestil-
linger om ”det almindelige præ-
stedømme” rummede tanken om 
den enkeltes evner til at læse 
og forstå. 

Kunsten
Reformationen ændrede bru-

gen af religiøse billeder. Måden, 
billeder blev brugt på. 

Martin Luther var ikke imod 
billeder, men brugen af billeder 
skulle foregå på en måde, der 
ikke førte til billeddyrkelse, som 
han og andre reformatorer mente 
foregik i pavekirken. Her spillede 
religiøse billeder af Jomfru Maria 
og helgenerne en stor rolle, og 
her kunne billeder indeholde en 
guddommelig kraft, der gjorde 
dem i stand til at hjælpe de men-
nesker, der bad til dem. 

I den lutherske kirke blev bille-
der derimod sidestillet med andre 
ting i kirken såsom inventar og 
arkitektur, hvor hensigten alene 
var at visualisere og formidle 
Kristus som Guds ord, og som 
et supplement til forkyndelsen. 
Andre reformatorer som Calvin 
og Zwingli afviste helt brugen af 
billeder i kirken.

Den lutherske billedforståelse 
betød, at der også blev åbnet 
for en fortolkning eller genfor-
tolkning af billeder, hvis det var 
nødvendigt. 

Der skete også en ”verdslig-
gørelse” af hele kunstforståelsen, 
som åbnede op for motiver i kun-

sten, der ikke havde religionen 
som centrum.

Turisme
Når vi sætter os i et charterfl y 

til Mallorca eller Gran Canaria, 
tænker vi nok ikke lige over, at 
Martin Luther også har haft en 
fi nger med i spillet, når det gælder 
turisme. 

Afdøde Luther-eksper t og 
tidligere biskop Jan Lindhardt 
mente, at Luthers opgør med den 
katolske idé om pilgrimsrejser til 
hellige steder, var med til at skabe 
turismen. 

Egentlig mente Luther, at det 
var meget bedre at blive hjemme 
i sognet med forkyndelsen, dåben 
og nadveren, men hvis folk allige-
vel rejste ud, var det ikke længere 
af religiøs pligt, og man rejste til 
steder, der ikke nødvendigvis var 
hellige steder. Man rejste nu af 
egen fri vilje.

Martin Luthers aftryk
Som optakt til Reformationsjubilæet i 2017 skal vi se korte snapshots af Luthers betydning for vores samfund og dagligdag.

Demokratiet
På reformationens tid var der ikke meget plads til indi-

viduelle meninger. Samfundets spidser, som pavedømmet 
og konger, skulle beskytte kollektivet ved Guds hjælp, 
hvilket ikke efterlod plads til afvigende politiske og religiøse 
holdninger hos den enkelte.

I reformtiden vinder tanken om, at alle mennesker står 
lige i forhold til Gud, frem, og at vi ikke har brug for mellem-
mænd, eller dét der kaldes ”det almindelige præstedøm-
me”. Tanken smittede senere af på den måde, vi politisk 
indretter os: at alle voksne har lige ret til at bestemme, 
fordi de har samme ligeret som politiske individer. Altså 
hele den demokratiske tankegang.

Men reformationen er dog ikke entydig, for den indehol-
der på samme tid tanker om forskelle på mennesker og 
nødvendighed af disciplin. Idéer, der faldt godt i tråd med 
det feudale samfund. Men hele tanken om individets ret 
og ligestilling skabte kimen til det moderne samfund med 
demokrati og ligeret.

Arbejdslivet
Indtil reformationen gav 

det klassiske syn på prak-
tisk arbejde det ikke nogen 
specielt ophøjet værdi. Men 
med Martin Luther og en 
anden fremtrædende re-
formator, Calvin, blev hårdt 
arbejde nu tillagt en menne-
skelig og religiøs værdi. Ja, 
Calvin gik endda så langt 
som at mene, at frelsen var 
forudbestemt af Gud, og 
at fremgang i arbejde og 
velstand derfor viste, om 
et menneske var udvalgt. 
Hvilket fik mennesker til 
at arbejde endnu hårdere 
for frelsen i deres daglige, 
praktiske arbejde.

Martin Luther fremhæ-
vede, at det dagligdags 
arbejde, arbejdet i ”kald og 
stand”, som han udtrykte 
det, også er en gudstjene-
ste, og har værdi i sig selv. 
I de næste århundreder 
bliver dette syn på arbejdet 
indpodet i generation efter 
generation og bliver til en 
arbejdsmoral, som vi i dag 
har svært ved at gøre os 
fri af. Når vi taler om livets 
værdier, taler det moderne 
menneske tit om sit arbejde.

Nogle sociologer og øko-
nomer ser denne ”prote-
stantiske etik” som en delvis 
forklaring på den tidlige 
kapitalistiske udvikling og 
industrialisering i Nordvest-
europa. Og som grunden til, 
at de protestantiske lande 
i nord typisk har klaret sig 
bedre økonomisk set end 
de katolske i syd.

Familien
Familien blev en central samfundsinstitution med reformati-

onen. Kirken som autoritet i ikke-kristne forhold blev svækket, 
og i stedet kom der mere fokus på familien, som blev kernen 
i samfundslivet. Hidtil havde både mænd og kvinder kunnet 
vælge et liv i kloster, men da reformationen forbød klostre, 
og klosterlivet forsvandt som en mulighed, blev familien helt 
central i samfundslivet.

I det lutherske ægteskabsideal er ægtefolk ikke ligestillede, 
men ligeværdige. Manden og kvinden har forskellige roller 
at opfylde, men det sker indenfor gudgivne områder, hvor 
de hver har autoritet. Det gudgivne bliver formidlet gennem 
en patriarkalsk samfundsordning, hvor manden er kvindens 
overordnede, men hvor også samarbejdet mellem ægtefæl-
lerne er vigtigt. 

Martin Luther delte samfundet op i kirke, familie og stat (den 
såkaldte ”trestandslære”), hvor idealet for alle samfundsord-
ninger var den patriarkalske husstand. 

Familien har i århundrederne siden reformationen været 
krumtappen i samfundsstrukturen og er det stadig den dag i 
dag, selv om de seneste årtier har sat familiebegrebet, som 
vi kender det, noget under pres.

Lucas Cranachs maleri af Martin Luther stammer fra 1528.

 Præsternes forkyn-
delse skulle støttes af 
en daglig katekismus-
undervisning hjemme 

og i skolen.
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- Vær forberedt på at ofre jeres 
liv for Kristi skyld, sagde den 
egyptiske ærkebiskop under 
konferencen den 3.-8. oktober.

Det skriver World Watch Moni-
tor, som hvert år udgiver Verdens-
ranglisten over de lande, hvor 
kristne forfølges mest.

Ærkebiskop Mouneer Anis talte 
til anglikanske biskopper fra nogle 
af de lande, hvor troen koster 
mest, bl.a. Sudan, Nigeria, Kenya, 
Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh 
og Sydøst-Asien.

Dialog-tiltag
De over 100 delegerede dis-

kuterede vigtigheden af dialog, 
både mellem kirkesamfundene 
og i forhold til andre religioner. 
Under første del af konferencen 
var der således repræsentanter 
fra Vatikanet og den koptisk 
ortodokse kirke. Også folk fra 
det sunni-muslimske Al Azhar 
University i Cairo deltog.

Kirkelederne diskuterede også 
fattigdom, flygtningekrisen og 
religiøs vold. 

Ideologisk slaveri
Ærkebiskoppen talte om de 

mange udfordringer som fi ndes 
i syd-kirken, bl.a. ”polygami, 
tribalisme, korruption og skån-
selsløs behandling af kvinder”. 
Han nævnede også ”falsk lære, 
fx fremgangsteologien, Jehovahs 
Vidners og Mormonernes lære”. 

Samtidig advarede han mod 
’ideologisk slaveri’: at nogle vestli-
ge kirker og organisationer bruger 
deres rigdom og indfl ydelse til at 
fremme deres egne dagsordener 
i det globale syd.

- Vi er nødt til at være klar over 
det og modsætte os alle typer sla-
veri, uanset om det er økonomisk 
eller ideologisk. Ellers risikerer vi 
at tabe den kulturelle kamp og 
blive krigsfanger, advarede han.

Flere talere understregede 
vigtigheden af troskab mod Kristi 
lære, uanset hvad der opfattes 
som politisk korrekt i Vesten. Men 
der var også tid til selvransagelse.

- Vi kan ikke fortsætte med 
at fokusere på andres fejl og 

’Vær forberedt på at 
ofre livet for Kristus!’

Egyptisk biskop til kristne: 

Det kan koste både forfølgelse og støtte at følge Kristus, mener ærkebiskop Anis. 
Han talte til ledere fra den anglikanske kirkes Global South på et møde i Cairo.

Verdensranglisten viser, hvor det koster mest at være kristen. Og kristne må forvente at blive forfulgt, mener en egyptisk ærkebiskop

Det kan koste livet at følge 
Kristus. Og de vestlige kirker 
skal heller ikke kunne købe 
sig til indfl ydelse i syd, mener 
ærkebiskop Anis fra Cairo. 

88 anglikanere advarer kirkens 
biskopper mod homo-ægteskaber
Et brev underskrevet af 88 kirkeledere advarer biskopperne i Den 
anglikanske Kirke mod at afvige fra Bibelens lære om ægteskabet.

Ifølge The Christian Institute er brevet skrevet som optakt til dis-
kussionerne i løbet af kirkens General Synod, som skal fi nde sted 
til februar. I brevet hedder det, at ”Bibelen er tydelig” i sin defi nition 
af ægteskab som en forening af en mand og en kvinde. Derfor lyder 
opfordringen, at kirken ikke undervurderer dette faktum.

Brevet advarer også mod godkendelse af homo-ægteskaber, som 
vil være ”en afgørende afvigelse fra vor apostolske arv og Bibelens 
autoritet, når det gælder tro og lære”.

De vestlige anglikanske kirker og den ang. kirke i Sydafrika er ge-
nerelt åbne overfor homo-ægteskaber. Derimod er deres søsterkirker 
andre steder i verden - som udgør fl ertallet af anglikanerne - mere 
konservative.

Kirken kan ikke stiltiende acceptere homoseksuelle forbindelser som 
adfærd, der behager Gud, skriver Global Anglican Future (GAFCON).

Samtidig opfordres kirkeledelsen til at yde ”sensitiv og omsorgsfuld 
hjælp til dem, som er seksuelt skadede”.

Bodil

samtidig overse vore egne folks 
behov, lød det.

Hvad gør kirken, når 
kristne fornægter troen?

Bishop Emeritus Bill Musk min-
dede om kirkemødet i Karthago i 
det 5. århundrede. Her besluttede 
man, at intet stift har ret til at iret-
tesætte lederne i et andet til trods 
for store kulturforskelle. Dengang 
var kirken splittet mellem en la-
tinsk elite, som ville vise omsorg 
overfor kristne, der fornægtede 
deres tro under forfølgelse og 
de lokale berbere, som krævede 
troskab indtil døden.

Konferencens talere satte også 
en tyk streg under kirkens nord-
afrikanske arv. Samtidig udfor-
drede man synet på kirken som 
et udenlandsk islæt smuglet ind 
gennem Europas kolonier. Den 

amerikanske Dr. Ashley Null 
talte om alt det som ærkebiskop 
Thomas Cranmer (en af de ang-
likanske fædre) havde lært af Skt. 
Augustin, biskop i Hippo, som 
ligger i vore dages Algeriet. 

I sin tid blev Augustin kaldt ”søn 
af en berber, der talte latin med 
afrikansk accent”, sagde Dr. Null, 
som skriver på en stor afhandling 
om ærkebiskop Cranmer.

Biskopperne mødtes også 
med Egyptens præsident Fatah 
Al-Sisi, som fortalte, at Egypten 
er meget opsat på at garantere 
trosfrihed for alle sine borgere.

Ikke mindst Egyptens koptiske 
kristne har klaget over stadig 
værre overgreb i årets løb.  

Fire britiske biskopper deltog i 
konferencen i Cairo. 

Bodil

Nordkorea: Kristne beskyldes for 
at dræbe folk og drikke deres blod
Regeringen i Nordkorea fortæller angiveligt borgerne, at kristne 
er onde og ønsker at dræbe mennesker for at drikke deres blod.

The Christian Post skriver om en nordkoreansk kvinde, som blev 
fængslet for sin tro men senere undslap og fl ygtede til Sydkorea.
Før hun selv blev kristen, havde Hae Woo hørt påstandene om de 
frygtelige ting, kristne kunne fi nde på.

”Enhver type religion, og især kristendommen, var som opium: 
afhængighedsskabende og destruktiv. Jeg hørte om kristne, som 
gik til hospitalerne og lokkede folk ned i kældre, dræbte dem og 
sugede blodet ud af deres lig for at kunne sælge det. Jeg fandt det 
forfærdeligt”, sagde Hae Woo.

Da hun selv blev troende, oplevede Hae Woo, hvor brutalt regimet 
forfølger kristne. Mens hun var i kz-lejr, fortalte hun andre om Jesus, 
og de mødtes til bøn bl.a. på toiletterne eller hvor det ellers kunne 
foregå i skjul for vagterne, fortæller The National Catholic Register .

Bodil

Den anglikanske 
Kirkes Global South

The Anglican Commu-
nion’s Global South er ver-
dens tredjestørste kristne 
kirkeretning og repræ-
senterer 72 % af verdens 
anglikanere eller omkring 
62 mio. mennesker. De to 
største kirkesamfund er 
den romersk-katolske og 
de østlige ortodokse kirker.

Bjerget Mt. Nebo, hvor Moses 
døde, kan nu besøges igen
Pilgrimsstedet i Jordan, hvor man mener at Moses så Det hellige 
Land før sin død, er nu genåbnet. Stedet har været lukket i ti år.

Ifølge ChristianToday.com ligger stedet på Mt. Nebo, 32 km syd-
vest for Amman i Jordan. Herfra har man en fantastisk udsigt over 
Vestbredden, Jericho og Jerusalem fra 1100 meters højde.

Stedet lå i ruiner, da det blev overtaget af munke i 1930’erne. 
Herefter har det været et populært mål for både jødiske, kristne og 
muslimske pilgrimme. Den seneste restaurering startede i 2007. 

- Den åndelige arv fra dette sted er i dag blevet givet tilbage til 
Jordan og til menneskeheden. Moses er højt respekteret som profet, 
Guds ven og lovgiver både blandt vore jødiske, kristne og muslimske 
brødre, sagde pavens særlige udsending, kardinal Leonardo Sandri, 
til de 500 fremmødte ved åbningen af den nyrestaurerede kirke og 
klostret på stedet. 

Sandri opfordrede til fortsat arbejde for fred og forsoning i området.
Bodil

Et skilt på Mt. 
Nebo viser af-
standene til kend-
te steder i Israel, 
bl.a. Genezareth 
Sø, Det døde 
Hav, Jericho og 
Jerusalem.

’Det er en menneskeret at have en tro, udøve sin tro og skifte 
tro’ var budskabet, da Stefanusalliansen og Åbne Døre holdt 
fakkeltog i Kristiansand. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK.

’Bliv muslim igen eller forlad Iran!’
 ”Maryam” måtte fl ygte fra Iran, da hun var blevet kristen. Hun 
fortalte sin historie til fl ere hundrede nordmænd, som sidste 
torsdag gik i fakkeltog for at vise støtte til forfulgte kristne.

– Klokken 7 om morgenen kom politiet til mit hus og arresterede 
mig. Jeg kom ind til lange forhør. Det var meget vanskeligt, siger 
”Maryam”. Hendes forbrydelse var, at hun som tidligere muslim 
var blevet kristen. 

Til sidst blev Maryam sat på fri fod. Men politiet gav hende to valg: 
’Bliv muslim igen eller forlad Iran!’ ”Det var meget svært, for jeg er 
glad for både Jesus og mit hjemland”, siger hun.

Maryam var med i Kristiansand til Åbne Døre og Stefanusallian-
sens fakkeltog for forfulgte kristne. Arrangementet holdes i mindst 
ni byer i Norge. I Kristiansand deltog KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Vi, som har en tro, udfordres til bøn for vore brødre og søstre, 
som udlever deres tro med livet som indsats hver eneste dag, sagde 
Hareide før fakkeltoget.

Det er i år tiende gang, at man gennemfører fakkeltoget. I år er 
der særlig fokus på de steder, hvor det er farligt at skifte tro.

Den 10. november vil organisationerne afl evere en fem siders 
opfordring til udenrigministeren om at styrke Norges indsats for 
trosfrihed og konvertering - også på landets asylcentre.

KPK/Bodil
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Af Iben Thranholm

S å d a n  s a g d e 
Trump ved den 
årlige Al Smith 
velgørenhedsmid-
dag i New York i sidste uge. 
Alligevel stemmer mange ame-
rikanske kristne ikke på ham 
af trosmæssige årsager, men 
fordi han ikke er Hillary Clinton.

Den amerikanske valgkam-
pagne har været deprimerende 
for mange kristne i USA og er 
forløbet meget anderledes, end 
den plejer. Normalt kan ingen 
kandidat gøre sig forhåbninger 
om at blive præsident i USA uden 
at forsikre vælgerne, at forholdet 
til Gud er i orden. 

Alle præsidentkandidater ved 
nemlig, hvor afgørende stem-
merne fra de forskellige kristne 
kirker tradionelt set er. Men sådan 
har det ikke været i dette års 
valgkamp. Langtfra. 

I stedet har kristne i år måttet 
høre på to kandidater, Hillary 
Clinton og Donald Trump, som 
gensidigt har svinet hinanden til. 

Donald Trump har hele valg-
kampen igennem omtalt Hillary 
Clinton som “crooked Hillary” 
(uhæderlige Hillary) og under 
den tredje og sidste store TV-
debat kaldte han hende en “nasty 
woman”, som betyder en dum 
kælling. 

Hillary Clinton har tilsvarende 
gjort alt for at tegne et billede 
af Trump som sexist, racist og 
narcissist og som en person 
med så mange karakterbrist, at 
han er uegnet til at indtage Det 
Hvide Hus. 

Især efter lydoptagelser er 
blevet lækket, hvor Trump taler 
nedsættende om kvinder. Hillary 
har desuden kaldt Trumps tilhæn-
gere for “deplorables” og “irrede-
emable”, som henholdvis betyder 
sørgelige og uforbederlige. 

Ordet “irredeemable” spiller på 
amerikansk på det kristne begreb 
“redemption”, som betyder Kristi 
frelsergerning. Derved har hun 
antydet, at der ikke er håb om 
frelse for mennesker, som kan 
fi nde på at stemme på Trump.

Had og frygt overalt
Hvis der er noget, som valg-

kampen mellem Trump og Clinton 
har skabt, så er det had og frygt 
på alle niveauer. Frygt for hvad 
det er for et samfund, den anden 
kandidat vil skabe. 

Trump og hans tilhængere 
mener, at både magthavere og 
medier er gennemkorrupte, og 
ønsker at vælte den politiske elite 
i Washington.

Hillary Clinton og hendes væl-
gere ser modsat et skrækscena-
rie af et racistisk USA, hvis Trump 
kommer til magten.

Den amerikanske befolkning er 
delt op i to lejre, hvor hadet mod 
hinanden vokser for hver dag og 
for hver debat. Den amerikanske 
valgkamp har formodentligt aldrig 
været fyldt med så mange anti-
kristelige elementer som denne 
gang. 

Derfor afslører valgkampen 
også, at USA befi nder sig i en 
omfattende moralsk krise og ikke 
bare den sædvanlige politiske 
kamp mellem republikanere og 
demokrater.

Til middag hos kardinalen
Ironisk nok mødtes Clinton og 

Trump i sidste uge dagen efter 
den sidste ophedede TV duel 
til den legendariske Al Smith 
Foundations store årlige velgø-
renhedsmiddag i New York, som 
den katolske ærkebiskop i New 
York, kardinal Timothy Dolan, er 
vært for. 

Her betaler byens elite svim-
lende summer for at sidde til 
bords med hinanden og høre på 
gæstetalere fra samfundets abso-
lut allerhøjeste top. Overskuddet 
går til katolsk hjælpearbejde for 
nødlidende og syge børn. I år var 
det de to præsidentkandidater, 
der var inviteret som aftenens 
talere, hvor de sad til bords på 
hver sin side af kardinalen. 

Da Trump gik på talerstolen 
kom han med overraskende 
betragninger. Han talte om, at 
Kardinal Dolan ligesom han selv 
bor på den prominente gade, 5th 
Avenue, i New York. Kardinalen 
bor ved Saints Patricks Cathe-
dral, som er ærkebispedømmets 
katedral og Trump i sit gigantiske 
Trump Tower kun nogle få meter 
længere nede af gaden.

Men Trump påpegede en 
forskel mellem de huse, nemlig 
at kardinalens hus er bygget af 
Gud, og det kan ingen konkurrere 
med, understregede Trump.

Er Trump på vej til 
at blive kristen?

Det var en noget bemærkelses-
værdig udmelding, for Trump har 
som sagt på ingen måde skiltet 
med en kristen tro eller forsøgt 
at gøre sig kristen. Han startede 
faktisk til manges forargelse sin 

kampagne med at sige, at han 
troede på Gud, men aldrig havde 
bedt ham om tilgivelse. Men må-
ske Trump er ved at ændre syn 
på sagen. 

I et interview med Christian 
Post fortæller den tidligere repu-
blikanske præsidentkandidat Dr. 
Ben Carson, at Trump sammen 
med teleevangelisten James 
Robison bad om Gud tilgivelse for 
fortidens synder dagen før sin an-
den TV debat med Hillary Clinton. 
Da Ben Carson blev presset på 
spørgsmål om bønnens nærmere 
indhold, svarede han, at “Trump 
stadigt kommer tættere på Gud”. 

Trumps tidligere udsagn om, 
at han ikke beder Gud om til-
givelse og afsløringer af hans 
kompromitterende udtalelser om 
kvinder og sex, har betydet, at 
mange evangelikale kristne har 
lagt  afstand til ham. Alligevel 
har de samme kristne valgt at 
støtte ham, fordi han er et bedre 
alternativ end Hillary, der har 
sagt, at trosopfattelser må være 
parat til at ændre sig, hvis de er i 
modstrid med hendes politik, bla. 
på abortområdet og hvad angår 
homoseksuelle ægteskaber.

I interviewet med Christian 
Post siger Ben Carson, at han på 
ingen måde vil forsvare Trumps 
nedsættende udtalelser om kvin-
der: “Jeg er en kristen vælger, 
og jeg er ikke OK med det, men 

samtidigt er jeg også i stand til at 
se på helheden, og det tror jeg 
også mange andre kristne er. Jeg 
kan ikke støtte de lækkede lydop-
tagelser, hvor Trump taler groft 
om kvinder, men når jeg alligevel 
samtidigt støtter ham, er det fordi 
det, han repræsenterer, langt 
overgår det, som Hillary står for.

Trump imod abort og 
for kristnes rettigheder

Det er særligt på abort-lovgiv-
ningsområdet, at Trump kan gøre 
sig forhåbning om at høste kon-
servative kristne stemmer. Under 
den sidste TV-duel med Hillary 
sagde han klart og tydeligt, at han 
er pro-life, dvs abortmodstander, 
og at han er rystet over Hillarys 
politik om, at det skal være lovligt 
at fjerne et foster helt ind til føds-
len, hvis moderens liv er truet. 

I forbindelse med debatten er 
der kommet uhyggelige detaljer 
frem om, hvordan fosterets hjer-
neskal knuses og suges ud under 
en sådan sen-abort. Barnet fl ås 
simpelthen i stykker. 

Hillarys argument er, at mode-
rens liv og levned altid står over 
fostrets, og at fostre ikke er og 
heller ikke i fremtiden skal være 
beskyttet af forfatningsmæssige 
rettigheder. 

Også i spørgsmålet om hvilke 
højesteretsdommere den næste 
præsident vil udnævne, føler 
mange kristne sig mere trygge 
ved Trump, som har lovet at 
udnævne dommere, som vil 
beskytte religionsfriheden og 
kristnes ret til at praktisere deres 
tro uden statens indblanden.

65 procent af hvide evangeli-
kale stemmer på Trump og kun 

10 procent på Clinton. Ser man 
på, hvordan stemmerne fordeler 
sig blandt afro-amerikanske, 
latinamerikanske eller asiatiske 
kristne er det omvendt. Her stem-
mer hele 62 procent på Clinton, 
og kun 15 procent på Trump. 

Profetier om Trump
Andre mere karismatiske krist-

ne opfatter Trump som andet 
og mere end blot et værn imod 
Hillarys ønske om at nedbryde 
konservative kristne værdier. De 

ser ham som sendt fra himlen.
Flere påstår, at de har mod-

taget profetier om, at Gud har 
udvalgt Trump til at lede Amerika. 
En af dem er den selvudnævnte 
profet Mark Taylor, der fortæller, 
at han allerede i 2011 modtog 
profetien om, at Gud har givet 
Trump en særlig salvelse. 

Mark Taylor udtaler til fl ere me-
dier på nettet: “Mørkets rige angri-
ber Trump mere end nogensinde 
før og han vil til gengæld splitte 
mørkets rige fuldkommen ad.”

Der går rygter om, at også 
selveste Billy Graham for år til-
bage har givet Trump et profetisk 
ord. Men Graham selv har ikke 
bekræftet det. 

Om profetierne står til troende, 
vil fremtiden vise. Men der fi ndes 
jo fl ere eksempler i Bibelen på 
skurke og syndere, som er ble-
vet Guds vigtigste redskab, som 
både Paulus og Kong David.

’Ingen kan konkurrere med Gud’
Hvis man vil vælges til præsident, må man normalt kunne forsikre vælgerne om, at ens forhold til Gud er i orden. 

Men det kniber gevaldigt for begge kandidaterne i den aktuelle valgkamp i USA.

Donald Trump og Hillary Clinton deltog begge i en overdådig 
velgørenhedsmiddag, hvor de sad på hver sin side af værten, 
den katolske kardinal Dolan.
Her sagde Trump i sin tale, at han bor i samme gade som kardi-
nalen. Men kardinalens hus er «bygget af Gud og det kan ingen 
konkurrere med», understregede Trump.

Hvis der er noget, 
som valgkampen 

mellem Trump og 
Clinton har skabt, så 

er det had og frygt på 
alle niveauer. 

Mere karismatiske 
kristne... ser ham som 

sendt fra himlen.
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Af Steen Jensen

Turid vågner med sved over 
hele kroppen. Hun ryster. Hun 
vender sig rundt og griber vod-
kafl asken og tyller indholdet i 
sig, som var det saftevand. 

På gulvet står en brækspand. 
Hvis hun brækker sig, hælder hun 
bare mere vodka indenbords, til 
abstinenserne er væk. Når hun 
omsider kan manøvrere sig ud af 
sengen, kravler hun på alle fi re 
hen over gulvet og ud på toilettet. 

En ny dag truer. En dag, som 
Turid allerede véd, hvordan vil 
blive: Drukture rundt på værtshu-
sene – og mænd, der vil have sex, 
og gerne betaler hende penge for 
at levere varen.

Sådan var den engang: Hver-
dagen. Den hverdag, der var Turid 
Wiestads. Dét liv, som hun levede 
dengang, eller rettere sagt: Le-
vede i mange år!

Men tiden med druk, gade-
prostitution, fængselsophold og 
mænd, der ville slå hende ihjel, 
er fortid, og i dag lever 56-årige 
Turid Wiestad et stille, men godt 
liv i en lille by tæt på Aarhus. Hun 
har sin lille have, sine to katte, sit 
strikketøj, sine cd´er med kristen 
musik – og sin Jesus!

- Jeg takker hver dag Jesus 
for, at Han frelste mig. Jeg har 
aldrig, aldrig haft det så godt, 
som jeg har det i dag, siger Turid 
og lyser op.

Dette er historien om forvand-
ling. Om at komme fra et årelangt 
misbrug og et sølle liv som ga-
deprostitueret, til et liv i glæde 
og tilfredshed. Om at fi nde hjem.

Da Udfordringen møder Turid 
Wiestad på en lille café midt i 
Aarhus, har vi kaffe i glassene – 
eller som Turid siger til tjeneren: 
”Kaffe med masser af mælk, tak”.

Vi mødes kun 200 meter fra 
Borggade og Paradisgade (!), 
hvor Turid engang støvede kunder 
op, når der skulle penge i kassen. 
Når værtshusregningerne skulle 
betales, og Turid ikke kendte 
andre udveje end at stille sig i 
kantstenen og byde sig til.

I dag er Paradisgade og Borg-
gade et pænt sted i byen, men 
engang var det de gader i Aarhus, 
hvor enlige mænd kørte igennem 
i deres biler - i sneglefart og i 
første gear - og stoppede op og 
spurgte om prisen. Prisen på et 
hurtigt knald.

Det var en anden tid.
Udfordringen møder en nyde-

lig, venlig og veltalende kvinde 
med glimt i øjet og en mental ro, 
som om hun tænker, at ja, alt 
det med druk og prostitution, dét 
var dengang – men nu har jeg et 
helt nyt liv!

Og det er lige dét, hun har fået! 
Et helt nyt liv!

Omtumlet ungdom
Men lad os lige skrue tiden 

tilbage:
Vi er tilbage i 1970´ernes 

Norge. Turid Wiestad er barn i Kri-
stianstad på den norske sydkyst, 
og de første 11-12 år af hendes 
liv forløber nogenlunde normalt.

Hun rammer teenageårene, og 
pludseligt blæses ”festen” i gang. 

Først bliver hun introduceret til 
cigaretter, så til hash og alkohol 
og piller.

- Det startede med fester hver 
weekend og endte med, at jeg 
blev kronisk alkoholiker og mis-
bruger af piller, fortæller Turid.

Allerede som 14-15-årig hæn-
ger hun på den. Kan bare ikke 
stoppe. 

Hun fjernes fra familien og 
kommer under Børneværnet. 
Sendes i pleje hos en familie i 
Telemarken, men stikker af. Pak-
ker sit marsvin ind i noget tøj og 
blaffer ud i det blå. 

Hun møder en tilfældig bilist, 
som låner hende en lejlighed, og 
ender med at blive gravid som 
17-årig. Føder barnet, men kan 
ikke magte det. Drengen sæt-
tes i familiepleje hos en dansk 
familie, der på det tidspunkt bor i 
Kristiansand. 

Turid falder i med drukven-
nerne igen, de fl este noget ældre 
end hende selv, og sendes på 
et alkoholhjem for unge kvinder. 
Efter et par måneder stjæler hun 
sammen med en anden pige 
nogle nøgler og skaffer sig ad-
gang til stedets medicinskab. De 
bedøver sig vind og skæve. Turid 
bliver smidt ud.

Hvad gør man så? Turid ta-
ger til Oslo og lever ”på lykke 
og fromme”, som hun siger, og 
sælger sin krop til tilfældige, sex-
lystne mænd.

En dag vil hun til København. 
Sammen med en veninde tager 
hun færgen og blaffer ned gen-
nem Jylland, men når aldrig 
længere end til Aarhus.

De ender på et ”godt værts-

hus”, som hun siger – et sted, 
hvor de kan drikke og få kredit, 
og når regningen skal betales, 
ligger Paradisgade og Borggade 
og mændene i deres alt for lang-
somme biler jo lige om hjørnet.

Veninden rejser tilbage til Nor-
ge, og Turid bliver. Hun sover 
tilfældige steder. På en sofa hos 
en bekendt eller i en kælderskakt. 

Men på et tidspunkt får hun via 
en tjener på et værthus fi ngre i en 
lejlighed i en baggård. En lejlig-
hed, hvor skimmelsvamp står op 
og ned ad væggene, og alt lugter 
råddent. En stuelejlighed uden 
bad, uden varmt vand, og hvor 
selv gulvet i entréen er så gen-
nemhullet, at det nærmest er den 
nøgne jord, man træder ind på.

- Det var jordgulv i entréen, og 
jeg fi k en kunde til at lægge et 
cementgulv, fortæller Turid om 
tiden i lejligheden.

Englevagt
På et tidspunkt rejser hun 

tilbage til Norge. For at besøge 
familie og venner, som ikke aner, 

hvor hun har været i al den tid. 
Hun er nu 24-25 år.

- Hvem er du? spørger kvinden, 
som tager imod, da Turid banker 
på døren til dét, der engang har 
været hendes barndomshjem.

Turid fortæller det og spørger 
kvinden, hvem hun så er.

-  Jeg er gift med din far, lyder 
svaret. 

- Men, hvor er min mor så? 
spørger Turid.

Turid får adressen på sin mor, 
som er fl yttet, og moren er glad for 
at se, at Turid er i live. Men noget 
tæt familieforhold har der aldrig 
været, mildest talt.

I stedet falder Turid i druk og 
fester, og en aften er hun ”ski-
defuld” af noget hjemmebrændt, 
og det samme er den fyr, hun er 
sammen med, og som banker 
hende sønder og sammen.

- Jeg var ikke gul eller blå. Jeg 
var helt sort, husker Turid.

Fyren ender med at kaste Turid 
ud fra en altan. Hun brækker det 
meste i kroppen, men overlever 
mirakuløst. 

- Jeg havde englevagt dén dag, 
siger Turid og lyser op.

- Jeg er sikker på, at Jesus 
lod mig overleve, fordi han vidste 
længe før, jeg blev født, hvordan 
mit liv ville blive, og at jeg langt 
senere i livet ville tage imod 
ham som min Frelser og Herre, 
siger hun.

Drukaftenen koster Turid 5-6 
måneder på intensiv med døgn-
overvågning. Lægerne fjerner 
hendes milt og den ene nyre. Hun 
har åbent kraniebrud, og hun er i 
begyndelsen helt lam i nederste 
del af kroppen. Hun gennem-
går operation på operation, og 
som hun siger: ”Jeg fi k syet det 
meste af dét sammen, jeg har 
indvendigt”.

Mødet med Jesus
Turid bliver i Norge i 2-3 år på 

grund af ulykken og det langva-
rige hospitalsophold og genop-
træning. Senere vil hun tilbage 
til Aarhus, hvortil hun ankommer 
på krykker.

Hun genoptager hurtigt sit 
gamle liv: Druk og mænd. Hun får 
adresse hos en kammerat fra et 
af byens værtshuse, og sådan går 
de næste år – slag i slag.

På et tidspunkt – i 1998 – sør-
ger en læge for, at hun får tilkendt 
førtidspension, og nogenlunde 
samtidig får hun tilbudt en dejlig 
toværelses lejlighed 13 kilometer 
fra Aarhus midtby, langt fra byens 
værtshuse og det hårde miljø, hun 
har kendt alt for godt.

Med tiden stopper hun med 
prostitutionen, og for tre år siden 
stopper hun med at drikke.

Hun har heller ikke lyst læn-
gere.

For i 2015 får Turid et helt nyt 
liv, som hun ikke troede muligt.

I den sommer besøger hun en 
veninde i Norge, og veninden, der 
er blevet kristen, inviterer Turid 
til et møde i pinsemenigheden 
Filadelfi a i Kristiansand.

Mødets prædikant, Peter Ho-
pen fra Finland, inviterer til forbøn, 
og da Turid træder frem og bliver 
bedt for, sker der noget helt over-
vældende.

- Pludseligt ligger jeg på gulvet. 
Jeg ligger og ser indvendigt, som 
i en drøm, at en stor, sort masse 
bliver fordrevet af et stærkt lys, 
som ligesom skubber det sorte 
ud af min krop.

- Så dukker de klareste og 
reneste stråler af lys, som ikke 
kan være jordiske, pludseligt op. 
Det sorte prøver at trænge sig 
på igen, men så blive farverne 
endnu mere intense, og det klare, 
hvide lys skubber det sorte ud 
permanent.

- Jeg er sikker på, at det er 

Fri af druk og prostitution
Turid Wiestad fra Aarhus mødte Jesus og oplevede mirakler ske – efter fl ere års

 massivt alkoholmisbrug og et liv som gadeprostitueret.

Turids gamle liv bestod af druk og prostitution, og en hel del vold. Men til et møde i en pinsemenighed fi k hun et 
overvældende møde med Jesus, blev helbredt og fyldt med fred.
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Jesus, der driver Satan ud af 
min krop, så jeg bliver fri. Jeg har 
aldrig oplevet noget lignende, 
siger Turid.

Og ikke nok med det. Hun er 
kommet til mødet med to synlige 
knuder på venstre side af halsen. 
De forsvinder begge i samme 
øjeblik, hun sætter ord på: Ja til 
Jesus.

- Jeg mærker knuderne for-
svinde. Bagefter tager jeg mig til 
halsen, går ud og ser mig i spejlet. 
De er væk. Min veninde mærker 
også efter. Hun siger, at da jeg 
ligger på gulvet, er det som om, 
at der er en lysende skikkelse 
rundt om mig.

- Dét er mit første møde med 
Jesus, smiler Turid.

Ved samme lejlighed slipper 
hun fri af sin tobaksafhængighed. 
Da hun kører fra mødet, giver 
hun i bilen sin veninde sin rul-
letobak, sin rullemaskine og sin 
lighter. Siden har hun ikke rørt 
en smøg eller haft trang til tobak. 
Hun klarer sig med en el-cigaret, 
som hun var så dum at købe, som 
hun siger, men det er mest for at 
have noget at holde om efter de 
mange, mange år med en cigaret 
mellem fi ngrene.

- Og alkoholen var jeg jo stop-
pet med, men trangen var der 
stadig. Men den trang forsvandt 
også den aften til mødet, fortæller 
Turid glad.

Mødet med Jesus, helbredel-
sen for knuderne på halsen og for 
tobaks- og alkoholtrangen, sker 
den 2. juni 2015.

Dén dag husker Turid så ty-
deligt. 

Sønnen og savnet
Da Udfordringen møder Turid 

Wiestad, fortæller hun roligt og 

nøgternt om det alt sammen, 
mens hun sidder i caféens røde 
sofa.

Om de to flasker vodka om 
dagen, det blev til, da det gik 
hårdest for sig - plus det løse. 
Om dengang hun i en brandert 
sparkede en politimand ned 
med sine stilethæle og fik 30 
dages fængsel. Om de andre 
gange, hun har siddet inde. Om 
de kunder – ”horekunder”, som 
hun kalder dem – der forsøgte 
at kvæle hende, og om ham, der 
huggede ud efter hende med en 
kniv. Og så videre…

Men kun én gang er stemmen 
lige ved at knække over, og øj-
nene tæt på at blive våde. Det er 
på spørgsmålet:

Ved du, hvad der blev af dit 
barn, du dengang gav fra dig i 
Kristiansand? 

Det véd Turid godt. Det danske 
ægtepar, der adopterede ham i 
Kristiansand, fl yttede tilbage til 
Danmark, og sønnen voksede 
op på Sjælland, hvor han bor og 
i dag er 39 år.

Hun fandt ham på Facebook. 
Fandt hans adresse. Skrev et 
langt, kærligt brev til ham, hvor 
hun vedlagde fotos og beskrev, 
hvorfor hun handlede, som hun 
handlede dengang. Hun skrev 
sin adresse og sit telefonnummer.

Men sønnen har ikke svaret. 
Nu lader hun den ligge. Hun vil 
ikke presse sig på. Men det er en 
smerte for hende, og hun beder 
til Jesus om, at hendes dreng en 
dag vil tage kontakt.

Helbredt igen
Efter Turids omvendelse 2. juni 

sidste år i Kristiansand, mente 
nogle kristne, norske venner, at 
hun havde brug for at fi nde et kri-

stent fællesskab, når hun vendte 
tilbage til Danmark.

De søgte på internettet og fandt 
en lille, karismatisk menighed, 
Kongens Folk, hvor Turid blev ta-
get godt imod, da hun var tilbage 
i Aarhus.

Hér kommer hun i dag to gange 
om ugen, til bibelfælleskab og til 
gudstjeneste. Hun kan slet ikke 
undvære det.

Men så blev Turid syg igen. 
Lægen mente, der var tale om 
kræft i skjoldbruskkirtlen. Hendes 
nye, kristne venner bad for hende, 
da hun lå på operationsbordet og 
fi k fjernet alt, hvad lægerne kunne 
fi nde af sygt væv. Bagefter, da 
vævet blev analyseret grundigt, 
blev der ikke fundet så meget som 
en syg kræftcelle i det. 

- Lægerne fandt nu pludseligt 
på, at de også ville scanne mine 
lunger. De tog nogle vævsprøver 
fra min venstre lunge, hvor de 
havde opdaget to lidt større plet-
ter, som de mente kunne være 
kræft. Vævsprøver viste også, at 
der var kræft, så jeg blev opereret.

- Operationen foregik med en 
slange ned i lungen, og på den 
måde kunne lægerne ”brænde” 
og ”koge” kræftcellerne væk. Det 
var den 4. januar i år. Jeg er sikker 
på, at det var forbønnen, der hjalp, 
og at det var Jesus, der førte læ-
gens hånd. Ved senere kontroller 
har alt været fi nt…

Turid Wiestad er taknemmelig 
for livet – dét nye liv, hun har 
fået sig.

- Jeg har fået sådan en fred i 
min sjæl og i mit sind, siger hun 
stille og roligt og smiler fornøjet.

LØRDAG 26. NOVEMBER 2016 KL. 19.30 
I LEMVIG IDRÆTS- & KULTURCENTER

SØNDAG 27. NOVEMBER 2016 KL. 15.00 
I HADERSLEV IDRÆTSCENTER

JULEGOSPELKONCERT

                                      
 oslo gospel
choir
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Broder Nathan besøger Danmark
I juni måned udkom bogen ”Kærligheden driver frygten ud – en 
egypters vej fra had til tilgivelse”. Nu besøger forfatteren, Bro-
der Nathan, København og Aarhus for at fortælle sin historie 
om forfølgelse og tilgivelse.

 Broder Nathan, der er præst i Egypten, vil fortælle om sit liv i et 
land, hvor spændingerne mellem muslimer og kristne har eksisteret 
i årevis. Da han var seks år gammel, oplevede han, hvordan hans 
far blev myrdet af ukendte gerningsmænd. Herefter måtte han i 
fl ere år kæmpe med ønsket om hævn. 

Han har som voksen været med til at fremme kristendommen i 
store dele af Egypten, bl.a. ved at udgive undervisningsmateriale 
i kristendom, selv om han ofte har mødt stor modstand fra det 
egyptiske styre.

Broder Nathan kommer til Danmark og holder møder i Køben-
havn 30. – 31. okt. og i Aarhus 1. – 2. nov. Han skal bl.a. besøge 
Internationalt Kristent Center i Bethesda d. 31. oktober, hvor han 
vil holde foredrag for en gruppe deltagere fra fl ere forskellige lande.

Broder Nathans bog er gennemsyret af kærlighed til mennesker - 
både kristne og muslimer. I dag arbejder han med syriske fl ygtninge, 
og han fortæller om dette arbejde i bogen:

”Når de spurgte os, hvorfor vi hjalp dem, når de kristne blev for-
fulgt af andre mus limer, svarede vi bare: ’Vi elsker jer, fordi Jesus 
elsker jer. Han døde for alle menne sker, også jer.’”

Bodil

Mission Aviation Fellowship 
(MAF) har indsat et fjerde fl y 
og sendt tre ekstra medarbej-
dere til Haiti for at slutte sig til 
teamet, der leder nødhjælps-
flyvningerne efter orkanen 
Matthew. 

Et Kodiak fly er overført fra 

MAF’s hovedkvarter i Idaho, og 
et GATR satellit-kommunikations-
system er nu blevet oprettet i 
byen Dame Marie for at støtte 
katastrofe-indsatsen.

Desperat brug for hjælp
Orkanen Matthew ramte Haiti 

den 5. oktober og dræbte fle-

re hundrede mennesker. Over 
145.000 hjem er beskadiget og 
750.000 mennesker har behov 
for mad og nødhjælp de næste 
mange måneder.

- Selv før orkanen var Haitis 
veje i meget dårlig tilstand, fortæl-
ler John Boyd, CEO hos MAF US. 

”Men nu er folk næsten helt af-

Mission Aviation Fellowship 
(MAF) har indsat et fjerde fl y 
og sendt tre ekstra medarbej-
dere til Haiti-teamet, der leder 
nødhjælpsfl yvningerne efter 
orkanen Matthew. 

MAF sender ekstra fl y til Haiti

skåret, på et tidspunkt hvor de har 
så desperat brug for hjælp. I den 
situation er MAF’s nødhjælpsfl yv-
ninger meget vigtige.”  

MAF har netop leveret 1.500 kg 
fødevarer og 1.000 kg medicin til 
byen Dame Marie.

Vigtig kommunikation   
MAF’s GATR satellit er nu i 

brug i Dame Marie, hvor mobil-
sendenettet er ødelagt. GATR 
er et soldrevet VSAT kommuni-
kationssystem, som kan levere 
IT-forbindelse til alle hjælpearbej-
dere i området.

- En GATR ligner en kæmpe 
badebold, men indeni er der en 
parabolsk refl ektor, der kan pege 
præcist på en satellit 22.000 miles 
væk. Den sender og modtager 
internet fra satellitten, og så 
opretter MAF et Wi-Fi-hotspot/
netværk, der stilles til rådighed for 
nødhjælpsarbejdet, forklarer John 
Gorenfl o fra MAF’s teknologiske 
afdeling. 

Basen på Haiti 
MAF har arbejdet på Haiti 

siden 1986 og har en permanent 
fl ybase i Port-au-Prince med 6 
pilotfamilier, 15 haitianske med-
arbejdere, og tre Cessna-fl y. 

Siden Orkanen Matthew ramte, 
er endnu et fly kommet til, og 
staben består nu af 15 nationale 
og 6 internationale medarbejder.

MAF (Mission Aviation Fel-
lowship) er en kristen organi-
sation, der bruger fl y og andre 
teknologier for at nå ud til de mest 
afsidesliggende steder i verden.

Bodil

Fortsat fra side 12

Broder Nathan fra Egypten 
har skrevet bogen ”Kær-
ligheden driver frygten ud 
- en egypters vej fra had til 
tilgivelse”. På billedet holder 
han den engelske udgave 
med titlen ”Love Casts Out 
Fear.”
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Per Hyldgaard, 
grundlægger af 
Gospel Outreach

-  Verdensmission 
fra Danmark 

Gospel Outreach:
•  Gospel Outreach har forkyndt evangeliet 

verden over siden 2004, igennem store 
kampagner.

         
•  Over 1,7 million har hørt evangeliet 

i 40 nationer.

•  340.000 mennesker er kommet til tro 
på Kristus.

    •  175 nye menigheder er startet

    Du kan være med: 
     •  Det koster 10 kr. at bringe 

evangeliet til én person.

                •  Bliv månedlig støtte 
og gør en forskel.

Kobborg Consult
Kongensgade 7,1 · 6070 Christiansfeld
TLF: +45 70 25 35 65

Tlf. nr.: 75 15 50 06

Vognmand, entreprenør 
& Aut. kloakmester. Tlf. 20 43 71 83

Tag kontakt til os i dag 

Tlf. 21 12 30 49 
E-mail: 
info@gospeloutreach.dk

Vi kommer 
også gerne 

og holder en 
inspirationsdag i 

din menighed eller 
netværksgruppe.

 
Vil du støtte vores arbejde, enten med en engangs-gave eller et fast månedligt beløb? Alle gaver er 
fradragsberettiget (Husk at påføre navn og adresse på betalingen). Der er forskellige muligheder:

•  Bankoverførsel 
Spar Nord 
Reg: 9046  Konto: 457-34-58449

aatt påpåføføfradadraagsgsbeb rettiget (Husk t p
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•• BBaannkkoovv
SpSparar NNorordd
ReReg:g: 99040466R

Støt os i dag og hjælp os til at nå ud 
og forkynde evangeliet i 2017

KAMPAGNEPROGRAM 2017: 

Benin 18.-21. januar
Argentina 10.-12. februar
Togo 1.-4. marts
Grønland 21.-23. april
Bangladesh 10.-13. maj
Rumænien 26.-30. maj
Peru 7.-9. juli
Elfenbenskysten 19.-22. september
Tjekkiet 3.-8. oktober
Argentina 19.-21. oktober
Mali 22.-25. november

www.gospeloutreach.dk

•  Kreditkort 
Gå ind på gospeloutreach.dk og klik på 
“Donation”, hvor du kan overføre et beløb.

Taurusvej 16  ·  Esbjerg  ·  tlf. 75 12 20 27

www.ahlmanndaek.dk

Gospel Outreach 
Egely 3 · 9830 Taars 
Tlf.: 21 12 30 49 
E-mail: info@gospeloutreach.dk

Tlf. 98 98 16 45 / 20 94 16 45

Mission Alliance Holding AS
Tveiten
N-4596 Eiken - Norge

Design og reklame til tryk og web

Tlf. 76 14 15 45 
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Anmeldt af Kirsten Krog

Med bogen ”Bøn” bevæger den 
populære forfatter Timothy Kel-
ler sig ind på følsom grund, for 
intet er så intimt og personligt 
som bøn.

Keller behandler bønnen teolo-
gisk, opbyggelig og praktisk, for at 
bruge hans egne ord. Han tager 
således både stilling til, hvad bøn 
er, og hvordan man skal bede.

De indledende afsnit om, hvad 
bøn er, er en ”farvet” skelnen 
mellem det, han kalder ”mystisk” 
og ”profetisk” bøn. Selvom han 
forsøger at være mere nuanceret 
end nogle af dem, han citerer, er 
hans skelnen primært tegnet i 
sort og hvidt. 

Mystisk bøn, som man især 
ser hos katolske mystikere og 
teologer, bliver til dels sidestillet 
med buddhistisk eller panteistisk 
bøn, hvor den personlige relation 
til Gud ophæves til fordel for en 
ordløs forening med en kosmisk 
gud løsrevet fra Bibelens Gud. 

De fl este katolske læsere vil 
derfor ikke uden grund føle sig 
ikke blot angrebne men også 
dybt misforståede. For denne 
fremstilling er yderst skævvreden. 
En af de store katolske mystikere, 
Teresa af Avila, kan således tale 
om bøn som venskab, mens en 
anden, Paul af Korset, bygger sin 
vejledning om bøn på meditation 
over den korsfæstede Jesus og 

taler om foreningen som en hvile 
i Guds faderfavn. 

På samme måde er hele den 
klosterlige tidebønstradition dybt 
forankret i Bibelen. Så denne po-
lemiske vinkel hos Keller skæm-

mer desværre og er i virkelighe-
den unødvendig set i hele bogens 
sammenhæng.

Når Keller kommer til, hvordan 
man skal bede, tager han først 

udgangspunkt i det han kalder 
”tre af de største teologer i den 
kristne kirkes historie – Augustin, 
Luther og Calvin” (s. 93). 

Herunder gennemgår han - 
også med de tre ved hånden - Fa-
dervor. Derefter følger en grundig 
og meget givende vejledning i, 
hvordan vi beder. Hele denne del, 
som fylder godt halvdelen af bo-
gen, er fyldt med solid vejledning 
i bøn, og den er en øjenåbner for 
os til at se, hvor rige vi er i Gud. 

Blot et eksempel: ”Hvis du 
virkelig vil forstå, hvor dyb Guds 
kærlighed er, så skal du vide, hvor 
dybt Jesus Kristus steg ned for at 
elske dig” (s. 188). 

Bogen afsluttes med eksem-
pler på daglig bønspraksis. Gen-
nem hele bogen citerer Keller 
fl ittigt andres ord om bøn. Udover 
de tre ovenstående kommer bl.a. 
C.S. Lewis og John Owen hyppigt 
til orde.

Ser man bort fra Kellers ”an-
greb” på det, han kalder mystisk 
bøn, og som han for øvrigt indi-
rekte øser ivrigt af i resten bogen, 
har vi med ”Bøn” en værdifuld 
og yderst brugbar vejledning til 
et rigere og dybere bønsliv, og 
bogen er dermed en gave til 
enhver kristen.

Timothy Keller: Bøn
360 sider • 249,95 kr.
Forlagsgruppen Lohse/Credo

Anmeldt af Steen Jensen

Det er fuldt ud muligt at tro alt det rigtige om Gud uden rent 
faktisk at tro på Gud, skriver præsten og teologen Andreas 
Kammersgaard Ipsen i sin fi ne, lille bog ”Tro med sko på”.

Vi kan sagtens tro på Guds eksistens, uden at det af den grund 
er en frelsende tro.

Den frelsende tro er at snøre skoene og komme til Jesus. Hvilket 
vil sige: At lade Jesus komme til mig, fordi alt sker ved nåde.

Andreas Kammersgaard Ipsen giver i bogens første del ek-
sempler på, hvad en frelsende tro ikke er. Det er fx ikke nok at 
tro på Guds eksistens. Det gør de onde ånder også. Han citerer 
Jacobsbrevet 2,19: ”Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror 
de onde ånder også – og skælver”.

Dét er en intellektuel tro. En hjernetro. Det er helt fi nt at tro med 
hjernen, at Gud skabte verden, at Jesus er Guds søn, men det 
er bare ikke nok! Det er ikke en frelsende tro. Det er ikke en tro 
med hjertet.

”Tro med sko på” er en lille, handy sag (sjov titel og velskrevet), 
der tager fat om temaet frelsen på en lettilgængelig og frisk måde. 
Med masser af gode hverdagsbilleder, der illustrerer, hvad det i 
bund og grund handler om.

Hvis du står på et synkende skib, reddes du ved at springe i 
redningsbåden, uanset om du tror på, at det vil hjælpe noget, frem 
for hvis du tror det, men ikke springer. Et af de billeder på frelsen, 
som Andreas Kammersgaard Ipsen bruger i bogen.

Et andet billede: Vi er først rigtig frie, når vi som en drage hænger 
på himlen, og der står et menneske nede på jorden og holder i 
snoren. I det øjeblik, vi vælger at blive vores egen herre og klipper 
snoren over, dratter vi til jorden. Ham, der holder snoren, er Gud.

Det handler om at overgive sig, frem for først at gøre sig alle 
mulige anstrengelser for at være en pæn og ordentlig kristen – eller 
”mene” de rigtige ting.

Nåden – og troen ved Guds nåde - er helt omdrejningspunktet 
i Andreas Kammersgaard Ipsens bog. 

Han er præst i Tarm Frimenighed og informationsmedarbejder i 
Luthersk Missions Børn og Unge, og det er vel fair at sige, at det 
lutherske nådesbegreb løber som en rød tråd gennem bogen, bl.a. 
i dåbssynet. Men ”Tro med sko på” kan sagtens læses af kristne, 
der har rødder i andre trossamfund. Med stort udbytte.

Andreas Kammersgaard Ipsen: ”Tro med sko på”
112 sider • 99,95 kr. • LogosMedia

Fra hjernetro
 til hjertetro

Kom dybere ind i bønnen

Ny smart Bibel til konfi rmander 
Bibelselskabet har udgivet 
Bibelen i et nyt smart layout til 
konfi rmander. Det sort-orange 
omslag virker indbydende og 
indikerer, at et spændende 
indhold venter læseren.

 
Den nye udgivelse rummer 

hele den autoriserede oversæt-
telse af Bibelen, samt 48 navi-
gationssider, der er målrettet til 
at hjælpe læseren ind i og rundt 
i Bibelen.

Bogen rummer ruter, kommen-
tarer og fremhævede bibelvers, 
som folkene bag udgivelsen 
ønsker skal skabe identifi kation 
og refl eksion hos den unge læser.

Holdet bag den nye konfir-
mandbibel er de tre sognepræ-
ster Louise Højlund, Lars Nymark 
Heilesen og Mette Behrndtz. 

- Ambitionen har været at ind-
bygge en GPS i Bibelen. Vi har 
ønsket at åbne op for den store 
mangfoldighed og kompleksitet, 
Bibelen rummer, siger Louise 
Højlund.

I bogens fl apper fi nder man 
Bibelens persongalleri og ”En 
hovedvej i Bibelen”, som leder til 
de 29 mest centrale fortællinger 
i Bibelen. På navigationssiderne 
fi nder man blandt andet en række 

ruter – tematiske læseplaner – 
som kan følges, hvis man gerne 
vil læse om emner som venskab, 
valg eller tro. 

Som noget nyt har Bibelens 66 
bøger fået hver deres illustrerede 

forside skabt af billedkunstner 
Helle Vibeke Jensen. Desuden 
introduceres hver bog med et 
udvalgt vers og en kort forklaring 
af indholdet. 

Illustrationerne og resten af 

bogens udtryk er moderne, smart 
og uden tvivl i øjenhøjde med 
de unge. 

På navigationssiderne kan 
man også fi nde bønner til forskel-
lige situationer, personlige sider 
til egne noter og meget mere.

Kommer man fra et kirkesam-
fund med en anden dåbspraksis 
end folkekirkens, kan man måske 
ærgre sig lidt over, at den at-
traktive udgivelse er så specifi kt 
tilrettet konfi rmanden. Fx er der 
på de personlige sider sat plads 
af til ”bedste oplevelse som 
konfirmand”, konfirmationsord 
og ”Hvad husker du især fra din 
konfi rmationsdag?”

Eller man kan se stort på det, 
rette det til selv, så det passer 
med fx ungdomsvelsignelse/
overhøring og gribe anledningen 
til at snakke med sin teenager om 
forskelle og ligheder mellem de 
forskellige kristne kirker.

Udgivelsen har med formatet   
13,1 x 18 cm en rigtig fi n stør-
relse, og prisniveauet er sat, så 
de fl este kan være med.

Lisbeth

Bibelen - Til konfi rmander
1680 + 48 sider • kr. 259,95
Bibelselskabet
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I den nye 
bibeludgave til 
konfi rmander 
har Helle Vi-
beke Jensen 
illustreret hver 
af Bibelens 66 
bøger. 
Nederst ses il-
lustrationen til 
1. Mosebog. 



Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

Tlf. 97 18 05 30
www.ydremission.dk/smf

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

Peter Bangsvej 1, D
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 61 27 77 - Gironr. 900 1883

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

tlf.: 39 62 99 11
giro.: 600-0398

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne
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Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

Så er Dyssegaarden en mulighed 
for stilhed og søgning ind 
i Guds nærvær.

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604 / 5752 7418

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 2390,- for et helt år. Farvetillæg på kr. 400,-
(alle priser er ekskl. moms)

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

MERE KRISTENDOM
I RADIO OG PÅ TV
Bliv medlem på klf.dk

RISTENDOM

Diverse 

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

Bibelen og kristen litteratur 
på  CD-lydbog 
Gratis udlån til blinde og 
svagsynede 
 

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

Dansk Jødisk Venskab  Postbox   DK-    
info@djvenskab.dk / www.djvenskab.dk

DANSK-JØDISK VENSKAB ser det bl.a. som sin opgave og sit  
formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk. 

DANSK-JØDISK VENSKAB støtter socialt arbejde  
i Israel og udsender volontører. 

GIRO 9327398 - reg.nr. 1551 kontonr. 932-7398

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

Vi beder for 
og med hinanden…..! 
  - Siger ord som åndelig omsorg 
    og kristen livsholdning dig noget? 

  - Mangler du fællesskab, støtte 
    og opmuntring i din hverdag. 

Vi indbyder dig til at besøge: 
www.krisos.dk og til at blive medlem.

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren

16 . KIRKELIG VEJVISER Udfordringen søndag den  30. oktober 2016

Postboks 439 ·  4700 Næstved
icej@icej.dk  ·  +45 20 93 40 49  ·  www.icej.dk

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

  Socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
  Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden
  Tænk på ICEJ når du vil testamentere
  Kontakt os og få bladet  ”Et ord fra Jerusalem” (gratis)

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1
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Dansk 
Europamission

Retræte-værelser udlejes 
på husmandssted i rolige, 
naturskønne omgivelser 

300 m fra Limfjorden nord 
for Glyngøre. Kost (95% 

økologisk) og logi pr. person 
kr. 1500 pr. uge/ kr. 200 pr. 

døgn. Kørsel kan aftales. 
Delvis selvbetjening. Henv.:
Ann-Lise 2329 1833 eller 

aasesdatter@hansen.mail.dk



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

Døgnvagt: 40 58 32 53
Privat: 32 58 32 53

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

- - - - - - - - - -  Kirkelig Vejviser- - - - - - - - - -
1 gang om måneden i Udfordringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -   

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

Hvis du interesserer dig for forholdet mel-
lem kristen tro, etik og naturvidenskab,
er ORIGO noget for dig!
Bladet udkommer fire gange om året.
Et årsabonnement koster kr. 200,-
Det kan bestilles på www.skabelse.dk,
eller hos Henrik Friis, 3514 3539 
- abonnement@skabelse.dk

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttterekteriiinnnsseeeeeeekkkinsee

Origo 120  |  marts 2011  |  kr. 60,- i løssalg

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

Darwinistisk forklaring 
på metamorfosen
Findes der en darwinistisk forklaring 
på insekternes forvandling?

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden 
med skatte-fradrag - husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
- til avisens danske arbejde - eller 

’5984 Radiomission i Afrika’ 

Giro: (+01) 613-9450 eller netbank: 
Reg. 9570 Kto.: 0006 139450.

Bolig

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Diverse

Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Debat

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

Gør det lidet, du kan
En kristen har en Gud, han hedder Kristus. Alle kristne på jorden 

beder til Kristus. Nogle skal bede til Jesus Kristus og lægge hånd 
på syge mennesker. Nogle skal bede til Kristus og undervise og 
prædike. Èn skal gøre rent og pynte op med blomster. Nogle af os 
skal spille musik i menigheden. Andre skal synge. En fjerde skal 
tegne og fortælle. En femte skal stå for det økonomiske. Og nogle 
skal være med i menighedens råd. Disse funktioner i menigheden 
er at sammenligne med lemmers funktioner på et legeme. Lem-
merne er forskellige. Men legemet, som lemmerne sidder på, er det 
samme. For alle lemmer. En kristens Gud, Jesus Kristus, er at sam-
menligne med hovedet på menneskets legeme. Èn i menigheden 
skal ikke gøre det hele. Men alle i menigheden skal gøre lidt, mindre 
lidt, eller mindre end lidt. Hermed ønskes du, kære læser, som er 
medlem af Folkekirken, et godt og livgivende menighedsrådsvalg 
i november. Svenske Lina Sandell synger: ”Gør det lidet, du kan, 
gør det villigt og glad!”.

ORGANIST PER NEDERGAARD HANSEN

DYSSEVÆNGET 11, SUNDBY L.
4800  NYKØBING FALSTER   

Helligaften før 
Allehelgen blev til Halloween

I Udfordringen d. 23. oktober er der i Aase Randems indlæg bl.a. 
noget om Halloween. Et typisk amerikansk ord, der er opfundet 
efter 1961.

For nogle år siden på HF kom jeg en dag i Samfundsfag til at sige, 
at Gud blev afsat ved en højesteretsdom i USA i 1961. De andre 
gloede på mig, som om jeg var blevet tosset. Og kikkede så hen 
på læreren for at få hjælp.

Ved den højesteretsdom blev Gud og Bibelen forvist fra ”det of-
fentlige rum”. Undtagen, når en ny præsident tages i ed. Så sværger 
han med hånd på en Bibel. - Ligeså, når en præsident ønsker at 
sværge sig fri af en ubehagelig anklage. Det har to præsidenter 
gjort: Bill Clinton og den ene Busch-præsident. I begge tilfælde var 
det løgn og mened.

Den efterfølgende lovgivning har gjort det vanskeligt at udtale sig 
offentligt om noget religiøst og kirkeligt. Det har ”nødvendiggjort” 
opfi ndsomhed. Det er derfor, vi ofte læser og hører noget mærkeligt, 
for os uforståeligt ævl derovrefra.

Ligeså med kirkelige højtider og arrangementer. Kirkelige arran-
gementer udenfor hjemmene og kirkerne fi k også brug for opfi nd-
somhed: Holly even = Helligaften før Allehelgen blev til Halloween. 
Ved arrangementer udenfor hjemmene og kirkerne blandet op med 
meget forskelligt. - Sådan er det også gået i Europa, hvor Halloween 
/ Helligaftenen ofte indeholder mere regulær hedenskab, som Aase 
Randem har eksempler på.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

Det skete 
over nat… 
Historien om Jesus i mit liv har rigtig 
mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende. 
Jeg har i al fald mødt ham helt 
personligt. Det er det min historie 
handler om. I dag er jeg sognepræst – 
så galt kan det gå. Før da var jeg 
flymekaniker og inden da tryllekunstner 
... 

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende.
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GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

Når magi bliver mani
 Når man ser, hvordan efterårsferien har udviklet sig til en tema-

uge for Harry Potter, kan man godt have ondt af børnene.
Engang var ferien nogle hyggelige dage sammen med familie 

og kammerater. Man travede måske friske ture i efterårsskoven 
og kom hjem med en pose kastanjer eller hentede et par bøger 
hjem fra biblioteket.

I dag er der biblioteker, der byder på magiske Harry Potter-
workshops. Her kan man bl.a. lave sin egen tryllestav, og der vil 
være præmier til den bedst udklædte troldmand eller heks.

Og i Odense afholdes der igen i år Harry Potter-Festival, hvor 
børnene bl. a. kan sy troldmandskapper, lave tryllestave og blande 
eliksirer, mens der afholdes Quidditch-turnering med kosteskafter 
i Eventyrhaven bag Odense Domkirke.

Der er også mulighed for at se alle Harry Potter-fi lm i biografen i 
efterårsferien. Og med så let adgang til at blive fyldt med magiske 
indtryk kunne man frygte, at børn med deres modtagelige sind ville 
blive afhængige af magi som en ludoman af spil.

Det var blandt andre tidligere pave Benedikt, som mente, at 
Harry Potter-bøgerne forførte børn ind i en farlig og okkult verden 
med trolddom og heksekraft. Og bøgerne er blevet brændt på bålet 
af kristne i USA.

Der er andre, der mener, at der er kristen symbolik i bøgerne, og 
J. K. Rowling mener selv, at historien om Harry Potter er inspireret 
af Bibelen.

Den ottende Harry Potter-bog, som netop er udkommet, hedder 
”Harry Potter og det forbandede barn”. En hæslig titel på en bog 
for børn. Den kan ikke være inspireret af Bibelen, for i den fi ndes 
der ingen forbandede børn. 

KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 CD’er
150 kr
+porto

DVD + CD
150 kr 
+porto
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Stillinger

Erhverv

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du indenfor 14 dage kan fortryde et køb, som 
du har foretaget over internettet?

Husk at kontakte din advokat, når du har brug 
for et godt råd.

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2016: Årgang 44. 

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

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

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Daniel Giversen.
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

Diverse

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Besøg vores nye 
web-shop på Hosianna.dk   
(...også til mobil og iPad)

Bøger & Film

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                  

KOLOFON

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen  -  Ring 7356 1506

Ferie

VIL DU GIVE MIG  
EN CHANCE?

MIT FADDERBARN
Enggade 14D, 7323 Give, 
tlf. 6165 9234
fadderbarn@hotmail.com

Bliv fadder til et  
slumbarn i  
Sydamerika  
og følg det via jævn-
lige informationer.

Se fotos og læs mere på 
www.mitfadderbarn.dk

Møder, Uddannelse & Kurser

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Coaching for ledere
Bjarke Holt Pedersen
kontakt@c4you.dk 
Tel: 61 28 04 11

See for you!

Café-aftner
i Café Morgenstjernen, 

Jernbanegade 1, Christiansfeld

 Alle fredage kl. 19:

4. Nov. - fhv. sognepræst Hans Jacob Krarup
Troen i 3D (de 3 dimensioner) 

11. November - Michael Bobjerg
Lovsangsaften 

18. November - Bibi og John Jørgensen 
Når tanker gør os syge

25. November - Michael 
Bobjerg: Sidste chance.

Gratis adgang. 
Kaffe kan købes

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

Hele november: Missions- og informationsrejse i Cameroun, Afrika.
4-6. nov. guestspeaker v. radio Sawtu Linjiilas 50 års jubilæum, Cameroun
17. dec. kl. 11 Julegospel på torvet i Christiansfeld + møde i cafe.
19. feb. 13.30 Nyborg Strand f. kristne landmænd om Noahs Ark.
19. maj kl. 19 Vendsyssels Kulturcenter: Lovsang og Udfordring 
19. sept. kl. 14.30 Mellem Venner, Betaniakirken, Aalborg.

Den første mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen.
Jævnlige rundvisninger i Brødremenigheden + Christiansfeld. 
Hver fredag kl. 19-21 café-møder med forsk. talere og forbøn i Café 
Morgenstjernen, Jernbanegade 1, eller Søstrehuset, 6070 Christiansfeld.

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

Rügen - Tysklands smukkeste ferieø
4 dage på 4-stjernet superiorhotel i Breege, Nordtyskland

Aquamaris Strandresidenz Rügen 
★★★★
Rügen er ikke bare Tysklands største ø; 
det er også Tysklands smukkeste. Tæt 
ved den danske grænse, Østersøens 
sandstrande, de karakteristiske hvide 
klinter og de idylliske fiskerlandsbyer 
ligger jeres 4-stjernede superiorhotel 
med direkte adgang til alt det, der gør 
Rügen til den perfekte feriedestination. 
Her finder I alt, hvad I har brug for; wel-
lnesscenter med indendørs swimming-
pool, tapasbar, steakhouse og m.m.

Ankomst
Valgfri frem til 20.12.2016 samt 
i perioden 27.1.-18.4.2017.

Pr. person i dobbeltværelse

1.499,-
Pris uden rejsekode kr. 1.649,-

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

Kurafgift maks. EUR 1,50 pr. person pr. døgn.

overnatninger

Julemarked i Stralsund

k d b k

Happydays er på studietur ved 

Telefonerne er lukkede, men 
happydays.nu er altid åben

Foreningen Agape søger sekretær

Vi søger en erfaren og imødekommende sekretær/
bogholder med ansvar for daglig administration og 
regnskabsfunktion. 

Find stillingsopslaget på 
www.agape.dk/job

inspiration og hjælp til livet
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 42:

Betty Klit
Engvej 15
8860 Ulstrup 

Kodeord: Fantasifoster 

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

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

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 

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

HELBREDELSESMØDE
Kom og hør, hvordan du kan få evigt liv i Himlen og 

blive helbredt for alle dine sygdomme her på jorden og 
få et helt nyt liv.

Kjeld O. Pedersen taler og beder for syge. 
Han har igennem 35 år set tusinder blive helbredt for 

blindhed, døvhed, lammelse, kræft, sklerose, parkinson, 
epilepsi, dårlige rygge, smerter, psykiske og mange 

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 4/11 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

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.  

Lørdag  12. november kl. 14.00
Søndag  13. november 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

Julearrangementer

Tværkirkeligt møde
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 4. november kl. 19.30. 
Taler: Simon Griis, Randers 

Unge fra menigheden medvirker
Alle er velkomne!

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Weekendseminar og profe  sk møde med 
Anders Ova 

Arrangør: Evangeliekirken og
Full Gospel Storkøbenhavn

Hvor: Evangeliekirken, Worsaaesvej 5,
1972 Frederiksberg

Hvornår: 4., 5. og 6. november 2016 
Anders Ova er kendt af de fl este. En højt ska  et profet, under-
viser og forkynder. Anders Ovas undervisning (mere end   år 
på Mariager Højskole) om bl.a. re  ærdiggørelsen har hjulpet 
mange  l en bedre forståelse af emnet og dermed større 
frigørelse. Undervisningen om de sidste  der har bidraget  l 
en større forståelse og længsel e  er Kris   genkomst. Mange 
unge forkyndere kan takke Anders Ova for et solidt funda-
ment at bygge videre på.

Program: (Alle  dspunkter er vejledende)
Fredag, d. 4. november – a  enmøde kl. 19.00 
Der serveres kaff e og brød  l 30 kr.
Lørdag, d. 5. november - e  ermiddagsseminar
start kl. 16.00 forventet slutning kl. 21.30
17.30 – 18.30: Middagspause, der serveres varm mad, dessert 
og kaff e  l 60 kr. (  lmelding)
Søndag, d. 6. november – gudstjeneste kl. 10.30: 
Gudstjeneste med Anders Ova
E  er gudstjenesten er der mulighed for at købe en let
anretning  l 25 kr.
Tilmelding (og evt. spørgsmål)  l:
Freddy Hansen tlf. 60692409, mail: freddyhansen0942@msn.com
David Demandt tlf. 60715474, mail: daviddemandt@live.dk

TEMA: Bank på, så vil
der blive lukket op

H.P. Pedersen
Søndag 30. oktober kl. 10.30

Alle er velkomne! 

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10.30,  
Bedemøde onsdag 19.30, Ungdomsmøde torsdag 19.30

Pinsekirken NYT HÅB
Tlf. 7697 7000  |  Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre  |  www.nyt-haab.dk

TEMA: 
Guds frelsesplan

Max Büsman
Søndag 6. november kl. 10.30

Alle er velkomne! 

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10.30,  
Bedemøde onsdag 19.30, Ungdomsmøde torsdag 19.30

Pinsekirken NYT HÅB
Tlf. 7697 7000  |  Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre  |  www.nyt-haab.dk

Adfærdsforskere med Pavlov i spidsen har lavet forsøg med 
hunde. I dette tilfælde blev fem schæferhunde udvalgt på 
grund af deres intelligens, mod og villighed til at tage initiativ. 

”Det er jo beskrivelsen af mine egne egenskaber”, tænker jeg 
glad. Læg hertil et stort overblik, indsigt og ukuelig optimisme. Midt 
i de søde dagdrømme kommer fruen og meddeler, at det er tid til 
at køre. Vi skal på gaden.

Gademission er en fantastisk disciplin: Nerven, den åndelige 
kamp, samarbejdet med Helligånden, miraklerne og undertrykte, 
der bliver sat i frihed. Klokken er 16.00 - jeg er så klar.

Hundene går inde i en gård omgivet af et højt hegn. Alle har fuld 
tillid til egne evner og prøver straks at forcere det. Inden de sætter 
af til spring får de et lille elektrisk stød. Tsss! Ups! Hvor kom den 
fra? Forskrækkede og betuttede sætter de sig ned. Senere prøver 
de igen. Tsss! Endnu ét.

Imødekommende henvender jeg mig til de forbipasserende. ”Hej. 
Vi kommer fra Gadekirken. Er almindelige kristne fra folkekirken og 
frikirker. Har du noget vi skal bede for?” De første tyve personer har 
ikke tid eller tror ikke på den slags ævl. Tsss! Et stød.

Hegnet sættes ned, men initiativet hos hundene er væk. De 
snuser til hegnet, men er utrygge. Den stærkeste af dem prøver 
en gang mere, men inden den gør sig klar til sit spring kommer 
stødet, tsss. Den lægger sig småpibende ned. 

Slukøret ransager jeg mit synderegister, men burde vide bedre. 
Det har ikke noget med mig at gøre. Er i følelsernes vold. Tsss! 
Endnu et lille stød fra Djævelen. Mismod.

Hegnet sættes til en halv meter, men hundene har mistet inte-
ressen for at komme ud i frihed og affi nder sig med situationen.

Tanken kommer til mig: ”Bliv på din post og vær til rådighed.” Op-
muntret moser jeg på, og kommer i kontakt med nogle drenge, som 
alle har fysiske ubehag. Skønt at demonstrere kraften i Jesu navn. 

Schæferhunde går i egen kraft, men 
vi kristne trodser åndelig modstand 
og elektriske stød, for Gud er med 
os, og vi lader os ikke kyse.

Pavlovs hunde

Jul på Virksund Jul på Virksund 

Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du
adgang til alt indhold på hjemmesiden! Læs 

artikler eller avisen som E-avis. Find oplysninger 
om login på side 2 i avisen.

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 30/10
14:00 Gudstjeneste fra Avedøre
Sognepræst Birgitte Jeppesen har 
mødt en hjemløs, der har givet en 
seddel til kirkens indsamling. 23. 
søndag efter trinitatis fortæller om 
Jesus, der møder en fattig enke. 
Kirkens ungdomskor medvirker 
sammen med organist Wents 
Reinbergs. Avedøre Kirke er en 
moderne kirke med åbent kirkerum 
i sammenhæng med sognesal og 
i et byggeri, hvor øvrige lokaler 
ligger ud til en samlende gård.  
Genudsendes mandag kl. 8.30 og 
lørdag kl. 8.30.

07:00 Tro, håb og kærlighed (1:8)
Hvad gør man for at træffe den 
rette, når man har en præstekrave 
om halsen og i hjertet brændende 
ønsker at møde et menneske, man 
kan leve med i både medgang 
og modgang? Mød Åsa, Josef, 
Kristin og David, tre præster fra 
folkekirken og en pastor fra Pin-
sebevægelsen. De har alle fundet 
Gud, men ledt forgæves efter 
kærligheden. Deres ønske om at 
fi nde en at dele livet med er stort, 
og i denne serie får de lidt hjælp. 
Inden de starter med at date mulige 
partnere, fortæller de her, hvad der 
for dem er vigtigst i en relation, og 
hvad de mener deres arbejde vil 
betyde for en forhåbentlig kom-
mende livsledsager. Nordvision 
fra Sverige.

23:55 Vejen til Konstantinopel 
(6:6) Amerikansk dokumentar fra 
2014. (The Road from Christ to 
Constantine). Den britiske histo-
riker Jonathan Phillips fortæller i 
seks programmer om kristendom-
mens tornede vej fra Mellemøsten 
til Konstantinopel. I sidste afsnit 
fortæller Phillips, hvordan Rom 
satte alt ind på at udrydde kristen-
dommen, men at troen voksede i 
takt med Romerrigets og kejserens 
svækkelse. Det var ikke desto 
mindre en omvendelse af en anden 
kejser, Konstantin den Store, der 
skulle bane vejen for udbredel-
sen af den kristne tro, der nu på 
verdensplan omfatter mere end 2 
milliarder mennesker.

Tirsdag 1/11
07:00 Tro, håb og kærlighed (2:8)
Mød tre præster og en pastor, der 
alle har fundet Gud, men stadig 
leder efter kærligheden. Nordvision 
fra Sverige.

Onsdag 2/11
07:00 Tro, håb og kærlighed (3:8)
Mød tre præster og en pastor, der 
alle har fundet Gud, men stadig 
leder efter kærligheden. Nordvision 
fra Sverige.

Torsdag 3/11
07:00 Tro, håb og kærlighed (4:8)
Mød tre præster og en pastor, der 
alle har fundet Gud, men stadig 
leder efter kærligheden. Nordvision 
fra Sverige.

Fredag 4/11
07:00 Tro, håb og kærlighed (5:8)
18:00 Sagen uopklaret - Jesus!
New zealandsk dokumentar fra 
2011. (Jesus: The Cold Case). I 
New Zealand skriver, instruerer 
Bryan Bruce og er vært på et 
meget succesrigt program, hvor 
han gennemgår uopklarede kri-
minalsager. I 2010 besluttede han 
at benytte de samme efterforsk-
ningsmetoder, som han brugte på 
de nutidige kriminalsager på den 
ultimative stadig uopklarede kri-
minalgåde: Hvem dræbte Jesus og 

hvorfor? Det traditionelle svar, at 
det var jøderne, er forlængst blevet 
afvist, selv af den katolske kirke, 
der i 1965 erklærede, at det jødiske 
folk som helhed ikke kunne gøres 
ansvarlig for Jesu død. Snarere var 
det den jødiske ledelse, der trak 
i trådene for at få Jesus dømt til 
døden af den romerske guvernør 
Pontius Pilatus. Men Brian Bruce 
tvivler også på den version!

Lørdag 5/11
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Lone Kühl-
mann snakker om det, hun kalder 
magthaverreligion. Sct. Peders 
Koncertkor ved dirigent Karsten 
Blond synger salmen ”Den store 
hvide fl ok vi se” fra Gellerup Kirke 
i Århus. 

Søndag 6/11
14:00 Gudstjeneste fra Vor Frue 
Kirke, Aarhus
Genudsendes mandag kl. 8.30.

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.

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

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

Radio 

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

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

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.

 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

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

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

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

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre den direkte ra-
diotranmission af Morgenandagten 
fra Domkirken i København på DR 
K. Sendes alle dage fra mandag til 
lørdag kl. 8.05.

Søndag 30/10
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Skt. Stefans Kirke, 
Københavns Stift. 22.s. e. Trini-
tatis. Prædikant: Hans Jørgen 
Bonnichsen. 
Salmer:
750: Nu titte til hinanden
302: Gud Helligånd, O kom
695: Nåden hun er af kongeblod
42: I underværkers land
Introitus: 
”Hebe deine Augen auf zu den 
Bergen” (F. Mendelssohn).
Korvers: ”Glemmer en kvinde sit 
diende barn”
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 31/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 1/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
13.30 Radiofortællinger: Ind og 

ud af troen. På trods af sin unge 
alder, 19 år, har Asta allerede væ-
ret både troende og super ateist, 
men en ganske særlig oplevelse 
gjorde hendes syn på religion 
mere nuanceret. Men hvordan er 
det så at skifte fra én religion til 
en anden? 
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 2/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Rudolf Steiners vision. Kunstlærer 
Ulrikke Stokholm fortæller fra 
Goetheanum i Svejts om samspil-
let imellem livskræfter, arkitektur, 
skulptur og i det Steinerske univers.
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 3/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 4/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 5/11 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 6/11
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmessen fra Vor Frue Kirke, 
Aarhus Stift, Alle Helgens Dag
Prædikant: Marianne Frank Lar-
sen. Organist: Poul S. Jacobsen
Salmer:
402: Den signede dag
17: Almægtige og kære Gud
305: Kom, Gud Helligånd, kom 
brat
319: Vidunderligst af alt på jord
383: Det er så yndigt at følges ad
Korsang efter prædikenen:
Jeg kender et land
19.30 Mennesker og tro (P1)

Mandag 7/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Søndag den 30. oktober kl. 14 på DR K: Gudstjeneste fra Avedøre. Sognepræst Birgitte Jeppesen 
har mødt en hjemløs, der har givet en seddel til kirkens indsamling. 23. søndag efter trinitatis for-
tæller om Jesus, der møder en fattig enke. Kirkens ungdomskor medvirker sammen med organist 
Wents Reinbergs. Foto: DR Kirken.

Se Awakening Europe i 
Stockholm på GOD TV
I weekenden den 28. - 30. okto-
ber er Stockholm vært for kon-
ferencen Awakening Europe 
2016, som har fokus på væk-
kelse i Europa.

GOD TV sender live i løbet af  
weekenden, men man har også 
mulighed for at se et 3 timer langt 
sammendrag mandag den 31. 

oktober, fra kl. 14.55 - 17.45.
Sidste år blev der for første 

gang arrangeret Awakening Euro-
pe. Det foregik i Nürnberg i Tysk-
land, hvor 25.000 mennesker fra 
25 forskellige nationer var samlet.

På konferencen i år er talerne 
Reinhard Bonnke, Heidi Baker, 
Todd White, Ben Fitzgerald, 
Joakim Lundqvist og Paul Man-

warring. Lovsangen ledes blandt 
andet af Jeremy Riddle fra Bethel 
Music.

De skandinaviske kanaler; Ka-
nal 10 Norge, Kanal 10 Sverige; 
Visjon Norge, Visjon Sverige og 
TV7plus, sender også GOD TVs 
live udsendelser fra Awakening 
Europe hen over weekenden.

Sidste år var der 25.000 deltagere på Awakening Europe, som blev holdt i Nürnberg.
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Lyt til nummeret ’Mighty’ ved at scanne QR 
koden.

Musik
TJEK

FARAO HADEDE HALLOWEEN!

Beckah Shaes album Mighty er et friskt pust. Der 
er ikke meget på den kristne musikscene, som har 
samme udtryk. 

På den ene side er det masser af store “bouncy” beats og 
samtidig masser af horn, klap, knipsende fi ngre og walking 
bass på kontrabas. Man føler sig nogle gange henført til en 
diner fra det gamle og ubekymrede USA i 1950. 

Men sammen fungerer det rigtigt godt, med de moderne 
og tunge trommer. Selvom musikken måske ved første 
gennemlytning lyder ubekymret, så er det ikke overfl adiske 
tekster som præger Migthy, der er plads til både lovsange 
men også trøstende sange. 

Albummet indeholder også det tunge hiphop nummer 
“Wolves”, som giver en nyt twist på Jesu ord fra Mattæus 
evangeliet kapitel 10, om at være får blandt ulve og have 
snilde som slanger og enfoldighed som duer. 

Det er et kort album, 9 sange på blot 27 min. Det gør dog 
på ingen måde noget, for det kan sagtens høres adskillige 
gange. Når man lytter til albummet fornemmes nuancer fra 
Amy Winehouse, Beyouncé og sågar Billie Joel, altsammen 
med et moderne udtryk. 

Mighty er 38-årige Beckah Shaes tiende album, og 
hun leverer en samling både spændende og holdbare 
sange, som har dybde og ørehænger-potentiale. Det er 
bestemt et lyt værd, hvis alt i playlisten ikke behøver at 
lyde som al anden kristen musik. Så glæd dig til et nyt og 
spændende album.

Torben Schmidt

Et friskt pust
i kristen musik

Ny kontroversiel bog stikker 
hånden direkte ned i et af dan-
skernes største tabuer, Gud!

- Det er klart, at folk holder 
deres mund, når Ateistisk Sel-
skab buldrer af sted med store 
anti-kampagner, hvor kristne 
præsenteres som utilregnelige 
weirdos. 

Det mener i hvert fald Daniel 
Baun, som er landsleder for ung-
domsorganisationen Youth for 
Christ Danmark, YFC. Og han 
nævner fl ere eksempler på, at 
det kan være svært at tale om 
troen på Gud:

- Journalisten Charlotte Rørth 
blev overfuset af forfatteren Knud 
Romer og for åben skærm opfor-
dret til at søge psykologhjælp, 
fordi hun fortalte om sit møde 
med Jesus. 

Eller når det tydeligvis trækker 
overskrifter, alene fordi en politi-
ker som Esben Lunde Larsen tror 
på, at Gud har skabt jorden. Ja, 
så er det da det klart, at mange 
vælger at klappe hælene i og 
holde deres oplevelser for sig 
selv, siger Daniel Baun. 

Hans udsagn bekræftes af 
en ny måling fra Gallup. Den er 
foretaget af Berlingske og viser, 
at hver 4. dansker mener, at tro 
og religion er det største tabu i 
Danmark anno 2016.

Går imod frisindet
”Selv om vi i Danmark er tole-

rante, liberale og frisindede, har 
vi svært ved at forholde os til, at 
en størrelse som Gud måske er 
mere end blot fri fantasi”, fortæller 
Daniel Baun, der sammen med 
YFC står bag den nye kontrover-
sielle bog, ”Mød Gud”. 

Målet med bogen er at ned-
bryde danskernes tabu i forhold 
til Gud og gøre det legitimt og na-
turligt at turde at snakke om Gud 
og dele sine faktiske oplevelser. 

Daniel fortæller, at han i sit 
arbejde ofte møder helt alminde-
lige danskere, som simpelthen 
er nervøse for at fortælle om 
deres oplevelser af frygt for at 
blive stemplet som freaks eller 
godtroende tåber. 

Otte danskere mødte Gud
Bogen, ”Mød Gud”, er derfor 

fyldt med konkrete beretninger 
om mennesker, der på forskellig 
vis alle har mødt Gud. 

Daniel har selv været med til 
at interviewe en tidligere muslim, 
to ateister og de sædvanlige ”kri-
sten-til-jul-og-påske-danskere”, 
som han kalder dem: 

”Selvom de er dybt forskellige, 
kan de alle fortælle om enormt 
intense oplevelser med Gud, som 
de altså ikke lige sådan kan feje 
af bordet.” 

Dronningen og Justin Bieber
Bogen citerer også fl ere ken-

disser, som tidligere har turdet 
stå frem og fortælle om deres 
personlige tro og møde med 
Gud; deriblandt Dronning Mar-
grethe, Justin Bieber, Bono og 
Bear Grylls. 

Bogen indeholder også hele 
Det ny Testamente på hverdags-

dansk i et helt nyt og læsevenligt 
setup. 

Vov at tale om Gud
Både personerne i Bibelen og 

de otte danskere har oplevet det 
at møde Gud. Og så er det vigtigt 
at få det fortalt, mener Daniel:

Det er simpelt hen så vigtigt, at 
de, der har haft de her oplevelser, 
tør dele dem. Samfundet bliver 
tørt og kedeligt, hvis vi mangler 
det her aspekt, der rækker op 
imod noget større. Og nu hvor jeg 
arbejder med unge og tro, så er 
det, at unge hører folk fortælle om 
de her møder med Gud, bare eks-
tremt vigtigt, for at de ved, at der 
overhovedet er noget at tro på. 

Og jeg mener, det er bare med 
at komme ud af busken, både 
fordi der er brug for det, men også 
fordi cirka 70% af danskerne sta-
tistisk set er troende eller gerne 
vil være det. Dem der fortæller de 
her historier, står ikke alene. Det 
er nærmere dem, der prøver at 
få dem til at holde mund, der gør, 
slutter Daniel Baun. 

Bogen ’Mød Gud’ blev allerede 
inden udgivelsen forudbestilt i 
1350 eksemplarer. 

Ny bog vil bryde det 
største tabu i Danmark
Otte danskere fortæller i ny ungdomsbibel om deres meget intense møder med Gud.

Verdens (måske) vigtigste 
bog er forsynet med et meget 
langt forord, hvor almindelige 
danskere fortæller om deres 
møde med Gud. Også Justin 
Bieber taler om sin tro i bogen 
”Mød Gud”, som er udgivet af 
Alpha Danmark og Youth for 
Christ Danmark.

- Hver fjerde dansker mener, at tro og religion er det største tabu 
i Danmark. det må vi gøre noget ved, siger Daniel Baun, der er 
landsleder for YFC.

Mød Gud, som udkom den 
28. oktober, kan købes hos 
boghandlerne.

Samfundet bliver 
tørt og kedeligt, hvis 

vi mangler det her 
aspekt, der rækker op 

imod noget større.
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Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
”Evnerne” tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
PR. STK. KR. 148 - HELE SERIEN KR. 400

ROMANSERIE OM ÅÅNDELIGE GAVER

Af Tina Varde

Vær åben for 
det overnatur-
lige – for Guds 
n æ r v æ r  o g 
kraft, opfordrer 
den amerikan-
ske profet og forfatter David 
R. Hudson. 

- Når jeg rejser rundt i Skandi-
navien, ser jeg fl ere og fl ere kir-
ker, som ikke har et overnaturligt 
nærvær af Guds kraft. 

Jeg taler ikke om mærkelige 
manifestationer og ting, som gør 
mange nervøse, siger profeten 
David Hudson. Og tilføjer på en 
morsom måde, med lettere for-
vrænget stemme: - Den slags er 
jo alt for 90’er-agtigt. 

Så fortsætter han alvorlig, 
kraftfuldt og overbevisende: 

- I dag ønsker vi Gud og kun 
Gud! Vi vil ha’ Jesu kraft! Han 
siger det på en måde, så det 
nærmest lyder som om, han med 
ordene ønsker at påkalde kraften.

Et glimt i øjet
Når David Hudson taler inspi-

reret fra oven, gør han det med 
en del glimt i øjnene og stænk af 
humor. Han har en fi n, talende 
mimik og armbevægelser, der 
bløder de stærkeste udtalelser lidt 
op og er med til at skabe den rette 
forståelse. Det er lidt svært at 
gengive på tryk. Han skal opleves.

Det kunne man, da den ameri-
kanske profet og forfatter for talte 
i City Kirken i Tåstrup tidligere 
på året. 

Som optakt til ovenstående ud-
talelse fortalte David R. Hudson, 
at han samme morgen havde følt 
i sit hjerte, at han i dagens tale 
bl.a. skulle male et lille billede af, 
hvad der i øjeblikket foregår i en 
del kirker i Nordeuropa.

Den ”rejsende profet”, der 
bor i Sverige, blev præsenteret 
som ”international anerkendt”. 
Han har skrevet bogen ”Naturligt 
Overnaturligt” (Alstrups forlag) i 
håb om at være med til at skabe 
forståelse for det profetiske. 

Er I lykkelige?
- I syv år er Danmark valgt 

til at være det lykkeligste land i 
verden. I har alt. Er I tilfredse? 
Og hvad med Gud? Danmark 
har også næstfl est alkoholikere. 
Der mangler noget i vor lykke, 
som kun Guds nærvær kan fylde. 

I Sverige håber mange at få 
et sommerhus i skoven. Men når 
de får det, er de alligevel ikke 
lykkelige, siger David Hudson.

Noget mellem os og Gud
Han henviser til et par steder 

i Det Nye Testamente, der op-
muntrer til at prioritere troen og 
bryde materialismens tomrum. 
Måske endda reagere ved at tage 
afstand, som Jesus gjorde:

David Hudson minder os bl.a. 
om ”templet med forgården fyldt 
med skriftkloge og farisæere – et 
sted, hvor man købte og solgte 
ting”. 

- Folk kunne ikke tilbede, fordi 
det var som et indkøbscenter. 
Noget var kommet i vejen for, at 
man kunne opleve Gud.

- Dengang troede folk sikkert, 
at Jesus ville blive født i et palads, 
men han blev født i den laveste 
samfundsklasse. Han blev lagt 
i en krybbe…og englene kom 
til hyrderne. Når vi forsøger at 
begrænse Guds råderum, så 
bryder han ud af det, understre-
ger David.

Ånden heler
Den personlig relation med 

Gud og de overnaturlige oplevel-
ser er for alle, der vil åbne sig for 
Helligåndens vejledning og hjælp.

- Gud ønsker at være med alle 
her i Danmark. Det liv, som er 
blevet forvredet, kan Helligånden 
rette ud. Vi er alle bøjede, også 
jeg… Mest jeg, tilføjer David Hud-
son hastigt for at understrege, 
at han ikke føler sig bedre end 
andre. 

- Helligånden retter os ud og 
former os. Den fylder os med 
Gud. Vi er alteret. Det er på tide at 
bygge et alter, hvor vi kan komme 
og knæle for Gud. Et alter er i 
Bibelen et sted, hvor folk møder 
Gud personligt. På et helt person-
ligt plan. Det er et tilgivelsessted, 
hvor de ofrer sig selv og deres 
hjerter. Og Gud svarer.

- Hvis Guds Hellige Ånd bliver 
afvist, buret inde eller ikke kan 
udtrykke sig frit, så fi nder den et 
andet sted, hvor den kan udfolde 

sig… og så er der nogle, der 
bliver sure over dét. 

David Hudson understreger:
- Vi må hver især åbne vore 

hjerter – alteret inden i os, hvor vi 
kan opleve Gud på ny. Guds rige 
er forbundet med manifestationer 
gennem Guds gaver. Vi har alle 
modtaget gaver, og Gud ønsker 
at udløse dem. Helligånden giver 
os fl ere, når vi bruger dem. Og 
Guds rige ses og mærkes, når vi 
manifesterer gaverne.

- Dengang Jesus proklame-
rede, at Guds rige var nær, skete 
der altid manifestationer gennem 
Jesus og hans disciple. Gud ar-
bejder også i dag igennem os og 
igennem vor parathed. Selv den 
mindste ting kan have en stor ef-

fekt i vores liv, siger han.
Al begyndelse er svær, og det 

kræver mod at prøve noget nyt. 
At stå frem og profetere kan være 
en overvindelse for nybegyndere. 
Men jo fl ere, som gør og tør, des 
mere godt kan der ske.

- Hvis man bliver ved med at 
profetere det samme uge efter 
uge, så kommer der på et tids-
punkt mere fra Gud. Vi skal gøre 
plads til alle, så vi kan vokse 
sammen. Guds nærvær skal 
gennemstrømme os og vore liv. Vi 
skal styrke hinanden uanset hvor 
svage, vi er. Jesus er alteret. Kor-
set er alteret. Men Helligånden er 
i os, alt lever indeni. Og Helligån-
den udløser alt, hvad den er, i os. 
For Guds rige er i Helligånden.

- Hvis folk skal se Guds rige, 
skal det være igennem os. Så 
andre også kan se det. Derfor 
ønsker Satan at stoppe det over-
naturlige i kirken. Han ønsker, 
at vi skal være tilbagelænede 
kristne. Men det er vi ikke. Vi er 
sultne efter Gud! siger profeten 
– igen med overbevisende og 
medrivende kraft i stemmen.

Kærlighed og varme mellem 
mennesker er en fi n markør af 
Guds tilstedeværelse.

- Gud er kærlighed. Og Hel-
ligåndens nærvær er kærlighed. 
Manifestationen af Gud i os er 
hans kærlighed, der gør noget, 

forklarer han.
David Hudson fortæller, at han 

ofte får anmodninger om forbøn 
og profeti pr. telefon. 

- Så spørger jeg: ”Har du no-
gensinde selv bevæget dig i det 
overnaturlige?” 

”Nej”, lyder svaret. Det knu-
ser mit hjerte. Når du vil Gud i 
hjertet, så vil du også hjælpe 
Helligånden. Og det er bedre end 
narkotika.

- Jeg føler, at et nyt skridt er på 
vej. Hvor Helligånden igen taler til 

jer enkeltvis i jeres hjerter. Lav nu 
det alter. Guds nærvær, tilgivelse 
og tilbedelse…det hele er i Guds 
hænder. Gud bærer jer. Selvom 
det vil være de samme menne-
sker, I ser, vil meget forandre sig. 
I vil se normale ud, men i er over-
naturlige, tilføjer David Hudson.

- Når du vil Gud i hjertet, så 
vil du hjælpe Helligånden, siger 
profeten David R. Hudson.  

- Helligånden 
er bedre end 
narkotika...
Vær åben for det overnaturlige – for Guds nærvær og kraft, opfordrer den 
amerikanske profet og forfatter David R. Hudson, som bor i Sverige. 

David Hudsons bog ”Naturligt 
overnaturligt” er udkommet på 
dansk på Alstrups forlag. Det 
kan bestilles i Udfordringens 
bogsalg på Hosianna.dk

Når David Hudson taler, gør han det med en del glimt i øjnene og stænk af humor.

- Men i de fl este kir-
ker i dag trækker folk 
sig væk fra det over-
naturlige. Hvis Guds 

Hellige Ånd bliver 
afvist, buret inde eller 
ikke kan udtrykke sig 

frit, så fi nder den et 
andet sted, hvor den 

kan udfolde sig…  
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Halloween-skikken med at lave 
græskarlygter bygger på en 
legende fra Irland - men her var 
lygten lavet af en roe. Også den 
dystre åndelige side af sagen 
er gået i glemmebogen.

I flere århundreder har man 
fremstillet ’grønsags-lygter’ op til 
Halloween, som falder den 31. 
oktober. Skikken stammer fra 
legenden om Stingy Jack (Nærige 
Jack), som engang inviterede 
djævelen med på en bar. Da den 
nærige mand ikke ville betale for 
drinksene, overtalte han djævelen 
til at omskabe sig til en mønt, som 
Jack kunne betale med. 

Men da nu djævelen var blevet 
til en mønt, besluttede Jack sig 
for at gemme mønten, som han 
lagde ned i lommen til sit sølvkors. 
Korset forhindrede djævelen i at 
vende tilbage til sin oprindelige 
form. Til sidst frigav Jack djæve-
len, som til gengæld måtte love 

at lade Jack i fred i et år og ikke 
kræve hans sjæl, når han var død.

Året efter snød Jack igen djæ-
velen, som han fi k til at klatre op 
i et træ. Mens djævelen var oppe 
i træet, skar Jack et kors i træets 
bark, så djævelen ikke kunne 

komme ned igen, før han havde 
lovet Jack at lade ham være i fred 
de næste ti år.

Ingen fred i døden
Kort efter døde Jack. Ifølge 

legenden ville Gud ikke lukke den 

upålidelige fyr ind i himlen.
Samtidig var djævelen sur over 

Jacks tricks. Men da han ikke 
kunne kræve hans sjæl, kunne 
Jack ikke komme i helvede. Derfor 
sendte djævelen Jack ud i den 
mørke nat kun med et stykke 
glødende kul som lygte.

Jack lagde kullet i en udhulet 
roe og han har ifølge legenden 
strejfet rundt på jorden lige siden. 
Irerne kalder den spøgelsesag-
tige fi gur ”Jack med lygten” eller 
bare “Jack O’Lantern.”

I Irland og Skotland begyndte 
folk at lave deres egne Jack 
O-lamper ved at udskære uhyg-
gelige hoveder i turnips eller 
kartofl er og sætte dem i vinduer 
og døre for at skræmme onde 
ånder væk. I England brugte man 
rødbeder. Immigranter fra disse 
lande har medbragt traditionen 
til USA, hvor de fandt på at bruge 
græskar til lygterne.

Bodil

Halloweens græskarlygter 
er historien om en fortabt sjæl
Legenden fortæller, at Nærige Jack snød djævelen. Men det kom han selv til at bøde for.

Den ulykkelige sjæl fra legenden om Nærige Jack fylder ikke 
meget, når folk i vestlige lande fejrer Halloween.

Rig nok til 
at give tiende?
Da jeg var ca.16 år, hørte jeg første gang om at ”give tiende”. 
Jeg havde et fritidsjob i en legetøjsbutik, og var lige begyndt 
at tjene mine egne penge. At give ti procent af dem væk, 
virkede utænkeligt. 

Det må være for voksne mennesker med rigtig løn, tænkte jeg, 
de har jo fl ere penge og skal ikke spare op til kørekort og eget 
stereoanlæg.

Da jeg var 19 år blev jeg gift, jeg fi k et rigtigt job, betalte husleje, 
og budgettet var skrabet. Jeg var nu ret vant til at høre om at give 
tiende og var ret god til at argumentere imod det. Mine argumenter 
var dels, at Gud selv måtte lægge kaldet i mit hjerte (og der var 
kun modvilje), eller at Gud først måtte velsigne vores økonomi, så 
der blev et overskud at dele ud af.. ingen af delene skete.

Jeg blev 24, blev mor, og ALT blev gjort op i kroner og budget. 
Jeg var faktisk rigtig nærig. Hvis min søde mand gav mig blomster, 
gjorde jeg ham venligt og modent opmærksom på, at en buket jo 
visnede igen, og at vi i stedet kunne have købt en halv kasse bleer.

Igen faldt talen på tiende, og jeg slog tilfældigt op i min bibel, for 
dog at give Gud en chance for at sige sin mening, og det gjorde 
han så:

“Men jeg siger: Synes I, det er i orden, at mennesker bedrager 
Gud? For det er præcis, hvad I har gjort! ”Hvordan har vi bedraget 
dig?” spørger I. Ved at fratage mig den tiende og de ofre, som tilkom-
mer mig.” (Malakias: Bog 3:8). Jeg blev helt bleg, og få sekunder 
efter var vi igang med at beregne, hvor meget tiende var for os.

Det virkede helt håbløst, men vi lavede en konto, hvor beløbet 
automatisk blev overført til hver måned, mens vi forventede sult 
og ubetalte regninger de sidste fjorten dage.

Jeg er nu 45. Beløbet er justeret mange gange siden, men 
systemet fungerer stadig, og jeg er SÅ overrasket over effekten. 
Vi har været på SU, arbejdsløse, købt hus og fået fl ere børn, men 
har aldrig sultet, siden vi begyndte at give tiende. 

Jeg troede, man gav tiende for at være god mod andre. Men 
Gud har forvandlet mit sind ved at give tiende. 
Han har skiftet den gamle nærighed ud med 
glæden ved at give videre. Et VIRKELIG 
godt bytte.

Udfordringen i næste uge:
Læs i næste uge 
interview med 
markedsøkonom 
Claus Bækgaard, 
som i dag er præst i 
Roskilde Baptistkirke.

Han fortæller om at 
opleve Guds nærvær, 
om englesang, troskri-
ser og sin passion for, 
at kirken hjælper med 
mere end at fi nde tro.

Udfordringen uge 44 udkommer d. 6. november


