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De skal uddrive 
dæmoner
Af  Derek Prince

Hvad er dæmoner? Hvordan 
skaffer de sig adgang til men-
neskers liv? Har kristne nogen-
sinde behov for at blive befriet 
fra dæmoner? 

I denne praktiske håndbog baseret 
på Bibelen besvarer Derek Prince 
disse og mange andre livsvigtige 
spørgsmål. 
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Dansk 
Europamission www.scandinavia.as

UDE NU. BESTIL HER:

NY BOG FRA EN AF 
VERDENS MEST 
EFTERSPURGTE 
PRÆDIKANTER

Sidste weekend samlede even-
tet Awakening Europe næsten 
30.000 deltagere i Stockholm.

En af deltagerne var Lynn 
Zipay, som besøgte Danmark og 
Udfordringen, før hun tog videre til 
Stockholm. Lynn fortæller:

- Jeg har altid elsket Danmark. 
Jeg har også familie i Danmark 
og har været på højskole i Jelling.

Mens jeg var med i internatio-
nalt arbejde i USA, foretrak jeg al-
tid at arbejde med skandinaverne. 
Derfor mødte jeg en gruppe sven-
skere, som fortalte om Awakening 

Scandinavia. Og fordi de kendte 
min kærlighed til Skandinavien 
og forbøn, fi k jeg lov til at blive en 
del af forbøns-gruppen i løbet af 
Awakening-eventet.

Bøn under hele forløbet
Konferencen var hele tiden 

dækket af forbøn. Under møderne 
var en mindre gruppe i bøn, og i 
pauserne stod forbønsteams nær 
hovedindgangen.

- Det var en vidunderlig og 
meget meningsfuld oplevelse at 
få lov til at være med i det. Det 
meste af tiden var jeg i et rum over 

hallen, hvor jeg bad sammen med 
andre om, at Gud vil komme med 
kraft og møde folk i Skandinavien. 

Vi havde en tv-skærm, så vi 
kunne se, hvad der foregik på 
møderne og bede for det. Men vi 
kunne selvfølgelig også bede for 
alt muligt andet ved eventet.

Livs-forvandling for mange
Jeg tror, at denne konference 

vil få stor betydning for de skan-
dinaviske lande - og ikke bare 
som et boost til følelserne. Folk 
blev frelst, og nogle gav deres liv 
til Jesus påny. 

Der var folk, som evangelise-
rede på gaderne og bad for folk. 
Nogle gik til et New Age-arran-
gement - der blev seks personer 
frelst og tre blev helbredt! 

Lørdag aften kom de med en 
kasse fuld af gratis billetter - det 
viste sig, at folk ude i byen havde 
taget godt imod billetterne. Der 
var over tusind!

Den sidste aften stod en stor 
gruppe foran podiet og sang og 
klappede. De råbte ”Jesus” igen 
og igen - helt spontant. De gjorde 
det bare, fordi de selv ønskede at 
gøre det!

Der blev tændt en ild!
- Skandinavien ligger Guds 

hjerte nær. Der vil blive en væk-
kelse i de skandinaviske lande. 
Jeg tror, at dette event vil føre til, 
at Guds Rige bliver født på en ny 
måde. Der skete noget nyt. 

Jeg håber og beder om, at der 
må starte forbønsgrupper over 
hele Skandinavien, og at den 
frimodighed, vi så, må fortsætte. 
Der blev tændt en ild, som kan 
sætte hele Europa i brand for 
Gud, slutter Lynn Zipay.

Læs mere om Awakening 
Europe side 17.

’Gud har store ting for med Skandinavien!’
Amerikaner med danske rødder i bøn for Awakening Europe:

- Jeg tror, der kommer en 
vækkelse i Skandinavien, 
siger Lynn Zipay fra USA.

Awakening Europe Awakening Europe 
samlede 30.000 i Stockholm

...den kristne ugeavis

Læs side 1, 17 og  24Læs side 1, 17 og  24 Foto: Jonas Adolfsson
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i november: aften
OBS! November kodeordet gælder fra mandag d. 7. nov. kl. 9.00
Oktobers kodeord: behager gælder til og med d. 6. november

EGS-koret holder julekoncerter
De sidste koncerter med Evangeliets Gyldne Sange før jul bli-

ver julekoncerter hhv. i Fristedet Brovst den 27. nov.  og i Hjørring 
Baptistkirke den 4. december.

Se www.egsnet.dk for korets program indtil jul.
Bodil

Brudepar, som indsender deres bryllupsbillede til avisen, 
kan stadig modtage Udfordringen gratis i tre måneder

Cecilie og Jacob 
Kildedal Ulrik-
sen blev viet 
den 20 august i 
Videbæk Kirke, 
Videbæk

De bor nu på 
Christian II’s 
Alle 23, 2300 
København S.

Krifas formand bliver formand
for international bestyrelse
Krifas formand Søren Fibiger Olesen, 
Fredericia, er valgt som formand for 
WOW (The World Organization of 
Workers) på WOW’s netop afviklede 
verdenskongres. 

Søren Fibiger Olesen er 59 år og har 
været formand i Krifa siden 2002.

Som formand for WOW vil han arbejde 
for, at WOW får større politisk indfl ydelse 
gennem bl.a. EU og ILO (Den interna-
tionale arbejdsorganisation). EU regulerer mange forhold på de 
nationale arbejdsmarkeder i Europa, mens ILO arbejder med at 
beskytte grundlæggende fagforeningsrettigheder. Det er især 
vigtigt at kæmpe for i Asien, Afrika og Sydamerika, mener Søren 
Fibiger Olesen. Derfor ønsker han også, at WOW skal fortsatte sit 
solidaritetsarbejde ved at støtte fagforeninger i Asien, Afrika og 
Sydamerika, som er afhængige af hjælp og økonomisk støtte fra 
fagforeningerne i Europa og Nordamerika.

Han vil give WOW mere gennemslagskraft ved at få fl ere fagfor-
eninger til at melde sig ind og ved at styrke kommunikationen og 
samarbejdet mellem deres medlemsorganisationer.

WOW er en global sammenslutning af ca. 130 fagforeninger i lan-
de fra hele verden og repræsenterer i alt to millioner lønmodtagere.

Bodil

Ny serviceleder i Krifa
Ole Skjold Petersen, Højbjerg, er tiltrådt 
som serviceleder i Krifa. 

Han er 38 år og kommer fra en stilling 
som ledende pedel på Rudehøj Efterskole. 
Han ønsker at være katalysator for, at Krifas 
serviceafdeling løser sine opgaver, så de 
spreder god arbejdslyst blandt medarbejdere. 

Ole Skjold Petersen er uddannet tømrer 
og har også arbejdet som sådan.

Beredskabet uddelte tæpper til 
500 kirkegængere i Børglum
Den gamle domkirke var stop-
fyldt med mennesker, og Aal-
borg Stift bød på et fl ot kaf-
febord i klosterets vognlade 
efter den historiske reformati-
onsgudstjeneste.

Det fortæller Simon Jakobsen 
fra Aalborg. Han og hustruen Kaja 
var med, da Aalborg Stift fejrede 
Reformationsdagen, den 31. ok-
tober, med en festgudstjeneste i 
Børglum Klosterkirke. Kirken har 
hverken elektricitet eller varme 
og bruges normalt kun i som-
merhalvåret.

Beredskabet stod derfor klar 
med varme tæpper til de 500 
kirkegængere.

Stygge Krumpens kirke 
- Kirken spillede en væsentlig 

rolle under reformationen, da den 
sidste katolske biskop, Stygge 
Krumpen, sad her, for tæller 
Thomas Reinholdt Rasmussen, 
der er provst i Hjørring Søndre 

Provsti.
Thomas Reinholdt Rasmussen 

er formand for reformationsudval-
get i Aalborg Stift og har været 
med til at arrangere gudstjene-
sten. Han ledede festgudstjene-
sten, en kantategudstjeneste, 
med Johann Sebastian Bachs 
“Christ lag in Todesbaden” som 
omdrejningspunkt. Musikken byg-
ger på en påskesalme af Martin 
Luther. 

Organist Lars Colding Wolf 
stod for musikken.

Aalborg Stift har de seneste tre 
år markeret reformationsdagen 
d. 31. oktober med en stor, fæl-
les gudstjeneste, blandt andet i 
Sæby, Vestervig og Visborg.

Den officielle reformations-
fejring i 2017 vil foregå i stiftets 
domkirke, Budolfi  Kirke i Aalborg, 
under ledelse af biskop Henning 
Toft Bro.

Bodil Avisen Nordjyske.DK beskrev tæppeuddelingen og den stem-
ningsfulde gudstjeneste i den kolde klosterkirke med både 
tekst og billeder.

53-årige Jens M. Vesterager 
tiltræder den 1. februar 2017 
stillingen som ny generalse-
kretær i ADRA Danmark. Jens 
kommer fra en stilling som 
programleder i Rockwool Fon-
den, hvor han siden 2008 har 
haft ansvaret for Fondens ar-
bejde med fødevaresikkerhed, 
fattigdomsbekæmpelse og 
international fred og forsoning. 

Jens M. Vesterager bringer 
mere end 20 års erfaring med 
udvikling, implementering, ad-
ministration og ledelse indenfor 
forsknings, udviklings- og nød-
hjælpsbranchen med sig til ADRA 
Danmark.

- Jens kommer til ADRA Dan-
mark med et stærkt sæt kompe-
tencer og erfaringer, men ikke 
mindst hans stærke passion for 
at gøre en forskel for de mange 
millioner af mennesker, der sulter 
og lever i fattigdom, gjorde indtryk 
på bestyrelsen. Jens er skarp, 
analytisk og meget dedikeret, 
og bestyrelsen er overbevist om, 
at Jens er det rigtige valg, siger 
ADRA Danmarks bestyrelsesfor-
mand Thomas Müller. 

Jens M. Vesterager overtager 

1. februar 2017 stillingen som 
generalsekretær efter Lehnart 
Falk, der i 11 år har siddet på 
posten, og som nu har valgt at 
gå på pension i en alder af 66 år.

Landmanden der 
vil gøre en forskel

Jens er opvokset på en gård i 
Vestjylland. Hele hans slægt har 
været landmænd, og det lå også i 
kortene, at Jens skulle være land-
mand og overtage slægtsgården. 
Han fi k da også en uddannelse 
som landmand og har som ung 
arbejdet på landbrug i både 
Danmark og Canada. 

Sidenhen blev det praktiske ar-
bejde i marken dog skiftet ud med 
en mere teoretisk og akademisk 
tilgang til landbruget. Jens uddan-
nede sig som ”ulandsagronom” 
(cand. agro.) og fortsatte med en 
ph.d. grad på Landbohøjskolen 
(KU). 

Herfra har Jens en solid aka-
demisk erfaring med forskning og 
undervisning i tropisk landbrug.
Interessen for udviklingsarbejdet 
fi k han, da han som ung rejste 
ud som ulandsfrivillig i Tanzania. 

- Her blev det tydeligt for mig, 
at min vision og passion i livet er 

at gøre en forskel for mennesker, 
der lever i ekstrem fattigdom, 
siger Jens.

Et glædeligt gensyn
I jobbet som forskningsad-

junkt på Landbohøjskolen blev 
det dog mere og mere klart for 
Jens, at han ønskede at komme 
tættere på den virkelighed – og 
ikke mindst på de mennesker, 
han brænder for at hjælpe. Han 
skiftede derfor forskerkarrieren 
ud med en stilling som Senior 
programkoordinator i ADRA 
Danmark, hvor han i årene 2003 
til 2008 havde ansvaret for fl ere 
af organisationens udviklings- og 
nødhjælpsprojekter i en række 
afrikanske lande. 

Stillingen som generalsekretær 
er derfor et glædeligt gensyn for 
begge parter. I ADRA Danmark 
finder Jens en klar sammen-
hæng mellem sin faglighed og de 
kristne værdier, som har været 
en vigtig del af hans liv, siden 
han var barn. 

- ADRA er for mig en unik or-
ganisation, som gør et fantastisk 
stykke arbejde, og som i sit krist-
ne værdigrundlag har en højere 
mening med det, vi gør. ADRA har 

en vision om en bedre verden og 
en vigtig opgave med at hjælpe 
mennesker ud af nød, fattigdom 
og undertrykkelse gennem hjælp 
til selvhjælp. Og det brænder mit 
hjerte for, fortæller Jens. 

Hjælp tager udgangspunkt 
i kristendommen

ADRA (Adventist Development 
and Relief Agency - eller på 
dansk: Adventisternes udvik-
lings- og nødhjælpsorganisation)  
Danmark er en stor international 
udviklings- og nødhjælpsorga-
nisation. 

Deres arbejde tager udgangs-
punkt i et kristent menneskesyn 
med næstekærlighed og respekt 
for det enkelte menneske i cen-
trum. De arbejder for, at alle men-
nesker har lige ret, mulighed og 
håb for fremtiden. 

Gennem partnerskaber med 
lokalsamfund, organisationer og 
regeringer når ADRA’s verdens-
omspændende netværk hvert år 
ud til millioner af mennesker.

ADRA har kontorer i Nærum, 
hvor der er 15 ansatte.

Henrik 

ADRA's nye leder brænder 
for at hjælpe mennesker 
Jens M. Vesterager er begejstret for ADRA’s kristne grundlag 
og muligheden for at give hjælp til selvhjælp.

Tillykke
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Af Tina Varde

- Da jeg var på ungdomslejr og 
gik tur alene ”in the middle of 
nowhere”, hørte jeg pludselig 
englesang. Først troede jeg, det 
var nogle af pigerne, der sad 
længere fremme, som sang. 
Men da jeg nåede hen til dem, 
kunne jeg se, at de bare sad og 
snakkede…og jeg hørte stadig 
kontinuerlig englesang…

Claus Bækgaard var omkring 
16 år, da han havde denne op-
levelse, som er det første, der 
falder ham ind, når man spørger 
om, hvornår og hvordan han har 
mærket Guds nærvær. Flere 
fulgte senere. Efter en kort tæn-
kepause forsætter han:

- Jeg havde også engang en 
speciel oplevelse sammen med 
min kone. Jeg var 21 år, vi var i 
Rusland og skulle afl evere en bil i 
Moskva. Vi forstod ikke sproget og 
kunne ikke fi nde vej. Så kommer 
der pludselig en bilist - nærmest 
ud af det blå - og ruller bilruden 
ned. Han spørger, hvor vi skal 
hen og siger ”Følg efter mig” 
på engelsk. Vi kører efter ham 
ad kringlede veje og over nogle 
kantsten. Da vi senere taber 
ham af syne – pludselig er han 
bare forsvundet  - opdager vi, at 
vi er lige der, hvor vi skulle hen, 
fortæller Claus Bækgaard.

Frikirkepræstens liv har ofte 
været fyldt med tilfældige møder 
på de helt rigtige tidspunkter, og 
han har mange gange prøvet at 
modtage uventet hjælp, når han 
har haft mest brug for det. Også 

da han og hustruen som nygifte 
var økonomisk pressede:

- Da vi som unge boede i Al-
lerød, og Birgitte studerede, tog 
hun en privatuddannelse som 
fysioterapeut. Det sidste år kunne 
hun ikke få SU, og derfor havde vi 
ikke råd til at forsørge os selv. Vi 
vidste ikke, hvordan det månedli-
ge budget skulle hænge sammen. 
Så var der en ældre dame i vores  
kirke – som intet kendte til vores 
økonomiske situation – der kom 
hen til os og sagde: ”Gud siger, 
at jeg skal købe mad til jer hver 
uge i et år”.

- Min kone og jeg følte næsten 
ikke, at vi kunne tage imod det. 
Men så sagde kvinden: ”I vil da 
ikke forhindre, at jeg gør Guds 
vilje, vel?” Så det blev sådan, 
siger Claus Bækgaard.

Også i modgang
Der har dog også været perio-

der, hvor himlen har været lukket. 
Tros-kriser, erkender han.

- Jeg kan ikke sige præcist 
hvornår eller hvordan, det starte-
de - ej heller, hvornår det præcist 
stoppede. Men pludselig befandt 
jeg mig i en periode midt i et 
meningsløst tomrum, hvor alle 
følelser forsvandt, og Gud syntes 
at være ligeglad.

- Normalt er jeg et følelsesmen-
neske, så tiden var hård. I dag, 
når jeg ser tilbage på det, vil 
jeg dog ikke have været denne 
periode foruden. Gennem min 
åndelige vejlederuddannelse hos 
Magnus Malm i Sverige har jeg 
blandt andet lært, at det netop er 
gennem sådanne perioder i vores 
liv, at vi får muligheden for at ud-
vikle en endnu stærkere relation 
til vores himmelske far. Det lærte 
mig at hvile i min tro - uanset hvad 
mine følelser måtte fortælle mig, 
forklarer præsten. 

Ikke råd til mad
For Claus Bækgaard er det 

vigtigt, at kirker hjælper med mere 
end at fi nde ro og tro. Mangler 
et medmenneske mad eller tøj, 
er bønner ikke nok, hvis der i 
menigheden er mere velstillede:

- Her i Roskilde kom vi godt 
i gang med at hjælpe, da en 
nødlidende kvinde for syv-otte år 
siden ringede til mig og spurgte, 
om vi kunne hjælpe hende. Hun 
boede under kummerlige forhold 
og havde ikke råd til mad. Dér 
kunne jeg mærke, at det ikke 
var nok at sige ”vi kan bede for 
dig”….Da jeg bagefter under en 
gudstjeneste fortalte om hendes 

situation, tømte mange i menig-
heden deres punge i en spand, 
som vi gav til kvinden.

- Der var en direktør fra Tri-
nity Hotel & Konference Center 
i Fredericia til stede i kirken den 
dag. Og derfor blev det starten 
på et tilbud om mor-barn lejre på 
Trinity for økonomisk svagtstillede 
mødre. Da vi ikke selv havde re-
lationer med denne gruppe, blev 
der etableret et samarbejde med 
Frelsens Hær om disse lejre.

- I dag har vi også et tæt 
samarbejde med kommunen 
og sagbehandlerne. De kan for 
eksempel kontakte os, når der 
er borgere, de ikke ved, hvordan 
de skal hjælpe til jul. Vi hjælper 
mere end 250 familier med mad i 
forbindelse med julen. 

- Vi forærer også økonomisk 
dårligt stillede og asylansøgere 
Lego skoletasker, som vi får lov at 
købe billigt til formålet, siger han.

Kirken har løbende kontakt 
med borgere fra julepakke-projek-
tet. Enten, når der ydes yderligere 
økonomisk hjælp, eller når støt-
temodtagere deltager i kirkens 
kurser eller lejre.

Desuden støtter kirken et mis-
sionsprojekt i Grækenland til 
fordel for de mange uledsagede 
fl ygtningebørn. Inden årsskiftet 
sendes en gruppe af kirkens unge 
derned for at hjælpe til i en uge.

Husk det gode
Det skærer Claus Bækgaard 

i hjertet, når medierne beretter 
om forskellige former for misbrug 
i kirker. 

- For eksempel har en gratis-
avis kørt hårdt på det usunde, der 
selvfølgelig skal stoppes. Men det 
er så vigtigt at huske, at landets 
kirker er så meget mere end de 
dårlige eksempler. Rigtig mange 
kirker gør faktisk et stort stykke 
socialt arbejde. 

- Tidligere var det måske mest 
de mere liberale og traditionelle 
kirker, der var fokuseret omkring 
det sociale område, men udvik-
lingen er vendt – fl ere og fl ere 
kirker er med til hjælpearbejde. 
Og støtter jo i forvejen ofte mange 
mennesker, der har det følelses-
mæssigt svært i livskriser.

- Hvor de traditionelle kirker 
tidligere har været de mest socialt 
bevidste, og frikirkerne generelt 
mere hjalp mennesker med ”at få 
hovedet op i himlen”, så er begge 
dele i dag i højere grad blevet en 
fælles sag, tilføjer han.

I menigheden i Roskilde kom-
mer alle typer mennesker - både 

hvad angår alder, social status 
og etnicitet. Ønsket er at være 
kirke for byen og give evangeliet 
videre til de kommende genera-
tioner. Hver uge samles op mod 

40-50 unge,  godt og vel 300 go-
spelsangere og 50-60 seniorer i 
den moderne kirkebygning, hvor 
der også foregår en del andre 
arrangementer i ugens løb. 

Kirkens sidste nye tiltag er 
kristendomsundervisning på farsi 
i samarbejde med Missionsfor-
bundet i Osted.

Claus Bækgaard
markedsfører Gud
Claus Bækgaard har i fem år læst økonomisk markedsføring på Handelshøj-
skolen i København. Det, han helst vil markedsføre, er Gud. Siden 2002 har 
han været præst i Roskilde Baptistkirke. 

CLAUS` BLÅ BOG
Claus Bækgaard er vokset 

op i en familie af baptister. 
Han er gift med Birgitte. Par-
ret, som bor i Roskilde, har 
børnene Emilie, Christoffer 
og Sebastian.  

Bækgaard er født i 1968 
i Allerød. En af hans nære 
barne- og ungdomsvenner 
var i øvrigt teolog og sund-
hedsforsker Niels Christian 
Hvidt, og de har stadig kon-
takt ind imellem. 

Udover at være præst i 
Roskilde Baptistkirke er han 
også formand for trinkurser.
dk og næstformand i Frikir-
kenet.

1989-1994: Uddannet i 
økonomisk  markedsfø-
ring på Handelshøjskolen i 
København.

- Gud sørger ofte for hjælp og møder med de helt rigtige mennesker lige på rette tid og sted, siger præ-
sten Claus Bækgaard. Han har, siden han var barn, haft mange oplevelser, der har styrket hans tro.

SSted: Store sal på Vartov, 
Farvergade 27, opgang H,  
1. sal, 1463 København K  
Tid: kl. 12.00-18.00  

Tilmeld dig hurtigst muligt på 
www.miseast.org/jubilee 

Kom til Mission Østs  
 jubilæum den 18. november 



4 . NYHEDER Udfordringen søndag den 6. november 2016

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

Konkurrence om billetter til Oslo 
Gospel Choirs koncert i Haderslev
Hvor mange fribillletter bliver der uddelt til koncerten med Oslo 
Gospel Choir i Haderslev d. 1. søndag i advent?

Arrangøren af koncerten i Haderslev uddeler fribilletter til udsatte 
borgere, bl.a. gennem Parasollen, Julemærkehjemmet og TUBA. 
Men hvor mange fribilletter bliver der uddelt?

A: 50 B: 200 C: 400  
Send dit svar til mail@udfordringen. dk senest den 15. november 

for at være med i lodtrækningen om 2x2 billetter til koncerten.
Du kan læse mere om koncerten i avisen fra uge 43.

Bodil

Oslo Gospel Choir holder koncert i Haderslev Idrætscen-
ter den 27. november.

Profeter og apostle er ikke 
en trussel imod præsterne, 
men en hjælp. Det ser vi i Ny 
Testamente, hvor profeter og 
apostle hjalp med at opbygge 
menighederne. 

Det sagde den fi nske profet 
og bønne-apostel Paivi Heik-
kila, da hun i weekenden talte i 
Kolding. Her havde fi re kvinder 
arrangeret en konference netop 
om det proftiske og apostolske, 
og konferencen samlede over-
raskende mange - kvinderne 
havde håbet på 40, men der kom 
137 tilmeldte deltagere fra hele 
landet og endda et par stykker 
fra udlandet.

De fem tjenester sammen
Paivi Heikila - som tog initiativ 

til at der blev oprettet bønne-
grupper i alle fi nske kommuner 
- mener, hendes kald nu er at 
bevidstgøre de kristne om de fem 
tjenestegaver: apostel, profet, 
hyrde, underviser, evangelist. 
Efter bogen ”Herren vil give jer 
byen”, som er oversat til dansk, 
har hun nu skrevet en bog om de 
fem tjenestegaver. Bogen er ikke 
oversat til dansk, men kan købes 
på hosianna.dk på engelsk for 
150 kr. Budskabet er, at Gud i en-
detiden rejser profeter og apostle 
som en hjælp for menigheden - til 
at fi nde vej og tage nye initiativer.

- Det er vanskeligt at få spredt 
dette budskab, for præster ”be-
skytter” ofte deres menigheder. 
Det skal de også, men det er 
imod ulvene, ikke imod profeter 
og apostle, pointerede Paivi.

Ifølge Ny Testamente har Gud 
også givet kirken apostle og pro-
feter, samt evangelister og lærere 
- og altså ikke blot præster, som 

skal stå alene med alle opgaver 
i en menighed. Men det er ikke 
nødvendigvis sådan, at alle tjene-
ster er i brug i én menighed. Paivi 
henviste til Ny Testamente, hvor 
profeter og apostle virkede i for-
skellige menigheder. Det samme 
var tilfældet med evangelister, 
profeter og lærere. 

Som en hånd
Meningen er, at de fem tjene-

ster tilsammen skal være som en 
hånd, hvor fi ngrene alle sidder på 
den samme hånd, men hvor de 
hver har deres særlige opgave.

Bruno Knutzen, der tidligere 
har været leder af pinsevæk-
kelsens højskole i Mariager, men 
siden har grundlagt sin egen me-

nighed Impact Church i Roskilde, 
nævnte i sit indlæg et syn, hvor 
han havde set denne hånd af de 
fem tjenestegaver - men som en 
knyttet hånd, der slog hul i djæ-
velens mure. 

- Så længe de forskellige tje-
nestegaver blot bliver til under-
holdning, gør de ikke meget gavn. 
Men når de fi nder sammen, kan 
de slå hul i djævelens mure, 
sagde Bruno Knutzen. Han har 
skrevet bogen ”Tilintetgør djæ-
velens gerninger”. 

Også profeten Pernille Lilland 
forsøgte i sit indlæg at gøre det 
profetiske jordnært og konkret, 
ligesom hun advarede imod 
forskellige faldgruber. Hun har 
selv skrevet to bøger om det 

profetiske. Den sidste er ”Kraft, 
Kærlighed, Sund fornuft.” 

Mirjam Rasmussen, Randers, 
underviste også ud fra sin bog 
om de fem tjenestegaver. Hun 
har selv trukket det største læs 
med at organisere konferencen. 
Og Annette Holt Larsen, Næst-
ved, afsluttede weekenden med 
at undervise profetisk om ”Guds 
bevægelse i fremtiden”. 

Programmet var meget pak-
ket med solid og spændende 
undervisning fra fredag aften til 
søndag eftermiddag, men alle 
var enige om, at konferencen var 
en succes, som satte igang og 
opmuntrede til at bruge det kald, 
Gud havde givet, men også til 
at forberede sig og blive oplært 
i tjenesten.  

Din tid er begrænset
- Vi er nødt til at gå op på 

forklarelsens bjerg og være sam-
men med Jesus for at modtage 
vejledning, sagde Paivi. 

- Og vi er nødt til at tage vores 
opgave seriøst. Vi må prioritere. 
Der er få ting, vi kan nå i dette 
korte liv. Vores tid er begrænset. 
Der er ting,du kunne som ung, 
og ting du kan som ældre. Spild 
ikke tiden. Jesus sagde: Et er 
nødvendigt. Vi må lægge alt an-
det til side og søge ham. Uanset 
hvad Gud ønsker, uanset prisen, 
uanset hvad folk tænker, så tænk 
på, at du en dag skal stå foran 
Kristi domstol. Du vil møde Jesus. 
Han vil spørge dig: Hvad gjorde 
du med de talenter, jeg gav dig? 
Jeg håber, du kan svare: Herre, 
jeg har brugt mulighederne.

Henri

Profeter skal være en 
hjælp for menighederne 
Overraskende mange til konference om profeter og apostle. 

Deltagerne byggede en kirke med hver deres byggesten. 

Profeten Pernille Lilland taler.

KLF søger inspiration i nyt 
europæisk medie-samarbejde
KLF, Kirke og Medier forlader sam-
arbejdet i paraplyorganisationen 
EURALVA. I stedet  vil KLF nu være 
med i det kirkelige mediefællesskab 
Fellowship of European Broadca-
sters (FEB).

Det danske Samarbejdsforum for lyt-
ter- og seerorganisationer (SLS), som 
KLF er med i, har i mange år været 
medlem af The European Alliance of 
Listeners’ and Viewers’ Associations.

Da SLS nu træder ud af EURALVA, har 
KLF valgt at søge et nyt internationalt fæl-
lesskab gennem FEB.

Generalsekretær Mikael Arendt Laursen deltager den 17.-20. 
november i en konference med temaet “Kristne mediers potentiale 
i et multikulturelt Europa”. Konferencen, som arrangeres af FEB, 
fi nder sted i Holland. 

- FEB er en kirkelig paraplyorganisation for mediefolk, og vi har 
en forventning om, at KLF kan fi nde inspiration og skabe et relevant 
netværk her, siger Mikael Arendt Laursen. 

Bodil

Mikael Arendt 
Laursen
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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

Af Bodil Lanting

Elever på Børkop Højskole 
kan med et ekstra ”5+” ophold 
blive bedre rustet til at arbejde 
i kirkelige organisationer.

Når en kristen nærradio skal 
i gang med en satsning på pod-
cast, har de nu mulighed for at 
lave aftale med en elev på Indre 
Missions Bibelskole om at kick-
starte projektet. Det er resultatet 
af en ny satsning og relancering 
af Børkop Højskoles 5+.

Tilbud til ’gamle’ elever
5+ er for elever, der allerede 

har fulgt et 5-måneders bibelsko-
lekursus. Nu får de så tilbuddet 
om at påtage sig en projektop-
gave for en kirkelig organisation 
- og organisationerne kan byde 
ind med forslag til projekter.

- Vi forestiller os, at der kan 
blive tale om et bredt spekter af 
projektopgaver, forklarer skolens 
forstander, Robert Bladt. “Derfor 
håber vi, at både organisationer 
med fokus på diakoni, forkyn-
delse, mission og nødhjælp vil 
byde ind med mulige projekter, 
som vores 5+ elever kan vælge 
imellem.”

Værdier for Guds mission
Målet er, at elevens projekt 

skal bidrage med noget, der har 
reel værdi for Guds rige og Guds 
mission. 

- Vi ønsker, at eleven skal 
opleve, at hendes indsats gør en 
reel forskel for nogle mennesker, 
hvad enten det er frivillige ledere 
på en børnelejr, som får hjælp til 
at lave en lækker kampagne for 
deres lejr, eller det er brugere af 
et værested, som får glæde af, 

at en elev fundraiser noget nyt 
inventar, forklarer Robert Bladt.

Elever på 5+ følger dog også 
undervisning sammen med sko-
lens øvrige elever. 5+ projekterne 
skal udgøre 4 ugentlige lektioner 
i 5 måneder og en månedlig pro-
jektdag. Ellers følger 5+-eleverne 
undervisningen i bibel- og iden-
titetsfag samt de interesselinjer, 
som den enkelte har valgt.

Højskolen har inviteret en bred 
vifte af kirkelige organisationer til 

Per Hyldgaard 
holder møde 
om GO i Vejle
Evangelist Per Hyldgaard for-
tæller om Gospel Outreach’s 
arbejde i Vejle Pinsekirke den 
9. november.

Han vil også vise videoop-
tagelser fra missionsarbejdet 
med vidnesbyrd fra nogle af 
de mange tusinder, som har 
oplevet Guds indgriben i deres 
liv gennem GO. 

Nyt kursus i Børkop skræddersyr 
elever til kirkelige projekt-opgaver

at bidrage med projekter. Ønsket 
er, at 5+-eleverne vil udvikle de-
res kompetencer og få lyst til at 
engagere sig i kirkeligt arbejde 
efter højskoleopholdet. “Vi ser 
os selv som en bibelskole, der 
udruster unge til et liv med Gud 
og en tjeneste for ham”, forklarer 
Robert Bladt.

Børkop Højskole har de sene-
ste 10 år haft mellem 22 og 49 
elever på sine 5-måneders kurser.

Fx en kristen nærradio eller en diakonal organisation vil frem-
over kunne samarbejde med Børkop Højskole om et 5+-projekt. 
Foto: Peder O.R. Kølle.

Mange migranter, fl ygtninge, 
asylansøgere og andre med 
forskellig religiøs baggrund 
banker på kirkernes døre i 
disse år, men hvordan tager 
vi imod dem? Og hvordan 
møder vi dem med det kristne 
budskab? 

Med baggrund i disse spørgs-
mål inviterer Silkeborg Oasekirke, 
Frichsvej 2, til et orienteringsmø-

de onsdag den 16. nov. i kirkens 
cafeteria. Her vil sognepræst 
Carsten Ørum Jørgensen fra 
Nørrelandskirken i Holstebro dele 
sine erfaringer om integration.

I Nørrelandskirken blev 19 
nydanskere døbt 2. påskedag 
2016, og man har siden decem-
ber 2015 døbt 31 asylansøgere. 
Nu kommer ca. 40 asylansøgere 
fast i Nørrelandskirken, de fl este 
er fra Iran, men der er bl.a. også 

afghanere imellem.

Iranere bliver kristne
”Mange iranere bliver kristne. 

Nogle bliver kristne i Iran og 
fl ygter derfra. Andre bliver kristne 
under fl ugten, eller når de er her 
i landet.

Men når de vil døbes, skal de 
først komme til gudstjenesterne 
hver søndag i seks måneder. Så 
bliver prædikenen oversat først til 

engelsk og så til farsi, og de skal 
også gå til dåbsoplæring to timer 
hver uge. Det svarer lidt til konfi r-
mationsforberedelsen”, forklarer 
Carsten Ørum Jørgensen til DR.

Under orienteringsmødet bliver 
der mulighed for spørgsmål og 
debat, og der serveres en kop 
kaffe til en tier, oplyser hjælpe-
præst Niels Peder Nielsen fra 
Silkeborg Oasekirke. 

Bodil

Hvad kan kirken gøre for 
folk med anden religion?

Sognepræst Carsten Ørum 
Jørgensen har døbt 31 asyl-
ansøgere siden 2015. 
En af dem var iranske Zohreh 
Echtedare, der i taknemlighed 
malede det store maleri af 
den sidste nadver og for-
ærede det til Nørrelandskirken 
i Holstebro.

Silkeborg Oasekirke holder orienteringsmøde med Carsten Ørum Jørgensen som oplægsholder.
KFUMs Soldaterhjem i Irak gør 
godt for de danske soldater
Næsten hele lejren var inviteret til kaffe og kage den 9. okto-
ber, da KFUMs Soldaterhjem i Irak offi cielt blev indviet. Nu er 
soldaterhjemmet kommet godt i gang. 

- Vi har været meget spændte på, hvordan soldaterhjemmet vil 
blive modtaget af lejren, fortæller Thea Bräuner-Møller, der er leder 
af KFUMs nyeste Soldaterhjem sammen med Dorte Mundbjerg. 
”Derfor er det en stor glæde at konstatere, at vi hver eneste aften 
har fuldt hus med soldater, som sammen hygger sig over brætspil, 
kaffe, musik og snakke.” 

Soldaterhjemmet ligger i Al Asad Air Base i det vestlige Irak, 
hvor ca. 150 danske soldater er udstationeret. Deres opgaver er 
primært rådgivning, træning og uddannelse af irakiske styrker. 
Soldaterhjemmet bliver også brugt af de amerikanske og britiske 
soldater, der er i lejren. De nyder at komme i KFUMs hjemlige 
rammer midt i krigsområdet. 

Kærlighed, håb og aftensang
Et særligt kendetegn ved KFUMs Soldaterhjem er den daglige 

aftensang med soldaterne. Her møder evangeliet den hverdag, 
soldaterne befi nder sig i. 

- Det er godt at stoppe op og ta’ pulsen på vores liv, forklarer 
Thea Bräuner-Møller, der ofte holder aftenandagten. ”Det er et 
værdifuldt øjeblik, når vi sammen med soldaterne refl ekterer over 
kristendommens budskab om kærlighed og håb i den del af verden, 
hvor krig er højest på dagsordenen. Fællesskabet styrkes, når vi 
synger sammen, men i høj grad også når vi sammen be’r ”Soldatens 
Bøn”, som er en bøn for den udsendte soldat”. 

Soldaterhjemmet samarbejder også med feltpræst Kristian Mas-
sey Møller, som besøger den enkelte soldat både ude i vagttårnene 
og inde i lejren, fortæller soldaterhjemslederne. 

Bodil

 

Kaffe, kage og Uno kan virke afstressende for de danske 
soldater i Al-Asad Air Base i Irak. 
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LEDER UGENS PRÆDIKEN 

Se Udfordringens kolofon med adresser, telefon-nr. osv. side 18.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

1 Da Jesus så de mange mennesker, gik han op på den 
nærliggende bakke.Der satte han sig ned, disciplene slog 
kreds om ham, 2 og han begyndte at undervise dem:

Sand lykke
3 »Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af 

Gud - for de skal få del i Guds rige. 4 Velsignede er de, der 
sørger over situationen 4 - for de skal blive trøstet. 5 Velsignede 
er de ydmyge - for de skal få landet 5 i eje. 6 Velsignede er de, 
der tørster efter retfærdighed - for de skal få slukket deres 
tørst. 7 Velsignede er de barmhjertige - for de skal mødes 
med barmhjertighed. 8 Velsignede er de rene af hjertet - for 
de skal få lov at se Gud. 9 Velsignede er de, der stifter fred - 
for de skal kaldes børn af Gud. 10 Velsignede er de, der bliver 
forfulgt, fordi de gør Guds vilje - for de skal få del i Guds rige. 
11 Velsignede er I, når man håner, forfølger og bagtaler jer, 
fordi I tror på mig. 12 Glæd jer af hele jeres hjerte, for I får en 
stor løn i Himlen. Sådan forfulgte man også profeterne før jer.

Søndagens tekst: Matt 5,1-12

Vores søns klasselærerinde 
mødte en gammel elev, Jakob, 
der lige var kommet hjem fra 
sine studier i New York, U.S.A. 

De står på gaden og Jakob 
fortæller hende begejstret, at han 
fi k lov til at tage med en studie-
kammerat til Sierra Leone, hvor 
kammeraten kom fra. Han var 
med til noget så hjerteskærende: 

Efter borgerkrigen i Sierra 
Leone er der meget nød, vrede 
og mange sår. Mange kan ikke 
sove om natten pga. mareridt 
over de ting, de har set eller har 
været med til. 

For at bearbejde alle disse ting 
har kammeratens lokalsamfund 
fundet på at samles en gang om 
ugen for at fortælle alle disse 
historier rundt om aftenens bål. 
Et eller andet sted skulle disse 
ting kunne siges og blive mødt 
med lyttende øre, medfølelse og 
tilgivelse. 

En sand beretning
om tilgivelse

Jakob var med til én af disse 
aftener, som efterhånden var 
blevet kendt i området, og mange 
af de omkringliggende byer kom 
og deltog. Han fortæller følgende:

”Én af de mange, der rejste 
sig den aften, var en kvinde, 
der fortalte om sine mareridt om 
natten. Hun drømmer om den ef-
termiddag, hvor mænd stormede 
ind i byen og hev hende, hendes 
mand og søn ud på vejen. Alt 
gik så stærkt, men hun husker 
den høje soldat, der sigtede på 
dem, og hvordan hendes mand 
med sønnen på armen kastede 

sig foran hende, for at beskytte 
hende. Da soldaten skyder, blev 
manden og sønnen dræbt og 
falder ind i hendes arme. Det 
forfærdelige syn, som jeg ikke vil 
beskrive i detaljer, vil ikke slippe 
hendes drømme. 

Kvinden begynder at græde, og 
der er stille rundt om bålet. Plud-
selig rejser en mand sig op. Han 
går langsom hen til hende. Sikkert 
er han mindst et hoved højere 
end hende og da han når hen til 
hende, knæler han og siger: ”Det 
er mig, du fortæller om! Det var 
mig, der dræbte din mand og dit 
barn!” Han begynder at hulke og 
har svært ved at fatte sig, før han 
tager ordet igen: ”Siden den dag 
har jeg ikke haft en aften, hvor jeg 
ikke har tænkt på disse sekunder. 
Jeg er så ulykkelig over det og vil 
bede dig: TILGIV MIG”.

Der blev helt stille, og alle så 
på kvinden. 

Hun så ned til ham, lagde 

under tårer sine hænder på hans 
skuldre og sagde: ”Ja, jeg tilgiver 
dig - ellers har vi ingen fremtid!” 

Fodbold som 
forsoningsredskab

Mens Jakob fortæller dette, får 
klasselærerinden idéen, at hen-
des datters teatergruppe skulle 
høre denne historie for evt. at lave 
et teaterstykke og samle penge 
ind til det projekt, Jakob er ved at 
starte op, som følge af det andet, 
der har gjort indtryk på ham: 

Børnene i den by elskede at 
spille fodbold. Det gør Jakob 
også. Men de spillede med en 
bold, lavet af sammenkrøllede 
plastikposer. Jakob kørte til den 
næste storby for at købe nogle 
rigtige bolde, og han troede ikke 
sine øjne, da han kom tilbage: ikke 
bare de små drenge vil spille, men 
nærmest hele byen samlede sig 
og begyndte med en begejstring 
uden lige at spille med hinanden 
– mod hinanden. De inviterede de 
omkringliggende småbysamfund 
og spillede mod hinanden, og den 
uge endte med turneringer, som 
Jakob var med til at styre. 

Alt dette gjorde, at Jakob i dag 
har en organisation, der bruger 
fodbold til at forene og udvikle 
samfund splittet af krig, konfl ikt 
og katastrofe (se www.play31.dk). 

I øvrigt fangede teatergruppen 
historien og opførte et fantastisk 
stykke i Frikirken i Humlebæk, 
som blev set af mere end 500 
mennesker, imens de også sam-
lede ind til ”Play31”. 

Hvem skal du tilgive?
Som en interaktiv sekvens i 

stykket fi k alle tilskuere en konvo-
lut ved indgangen, som de skulle 
vente med at åbne til et bestemt 
tidspunkt. Det var så lige efter 

kvinden sagde den nævnte sæt-
ning. I konvolutten lå et lille stykke 
papir, hvor der stod: Er der én i din 
bekendtskabskreds, der har brug 
for din tilgivelse? Vil du tilgive?

De unge i teatergruppen har 
selv fundet på det. Mens de øvede 
stykket (i kirkens lokaler) og gik 
mere og mere ind i rollerne og 
indholdet, kunne de mærke til-
givelsens kraft, praktiserede det 
selv og ønskede, at alle andre 
også ville opleve det.

Mit håb er, at denne historie 
formidler håndgribeligt, hvad 
Jesus sagde i forlængelse af 
saligprisningerne i Lukas 6.27-36. 
Med dette afsnit ønsker jeg dig 
Guds rige velsignelse over din 
brug af tilgivelse:

Om fjendekærlighed
Men til jer, som hører mig, siger 

jeg: Elsk jeres fjender, gør godt 
mod dem, der hader jer. 

Velsign dem, der forbander jer, 
bed for dem, der mishandler jer. 

Slår nogen dig på den ene kind, 
så vend også den anden til. 

Tager nogen din kappe, så lad 
ham tage kjortlen med.

Giv enhver, som beder dig, og 
tager nogen, hvad der er dit, så 
kræv det ikke tilbage.

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

Hvis I kun elsker dem, der 
elsker jer, hvad tak fortjener I for 
det? Også syndere elsker jo dem, 
de selv bliver elsket af. 

Hvis I kun gør godt mod dem, 
der gør godt mod jer, hvad tak 
fortjener I for det? Sådan gør 
jo også syndere. Og hvis I kun 
låner ud til dem, som I håber 
at få lånet tilbage fra, hvad tak 
fortjener I for det? Også syndere 
låner ud til syndere for at få lige 
så meget igen. 

Men elsk jeres fjender, gør godt 
og lån ud uden at håbe på at få 
noget igen. Så bliver jeres løn stor, 
og I bliver den Højestes børn, for 
han er god mod de utaknemlige 
og onde. 

Vær barmhjertige, som jeres 
fader er barmhjertig.

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

Ugens prædiken fi ndes også 
på netkirken.dk

Tilgiv mig - ellers
har vi ingen fremtid
- En historie om tilgivelsens kraft. 

Af Steen Jensen
Journalist

Tak er et lille bitte ord. Men med stor kraft. Det føles godt at 
sige tak. At udvise taknemmelighed. Tak for mad! Tak for din 
hjælp! Tak for dig!

Men når det nogle gange kan være svært at få ordet sagt, 
kan det bl.a. skyldes, at ordet blotter noget i os. En sårbarhed. 
En afhængighed. En følelse af, at vi skylder nogen noget, og 
det kan være svært i en tid, hvor vi mere og mere bliver vores 
egen lykkes smed.

Franskmændene siger merci, når de takker for noget, og 
ordet har sin oprindelse i latin og i betydningen nåde eller 
barmhjertighed. 

Tak er vores måde at udtrykke taknemmelighed over den 
andens nåde eller barmhjertighed – i kristen sammenhæng 
overfor Gud.

Her i november fejrer amerikanerne Thanksgiving, hvor fa-
milier traditionen tro samles og spiser kalkun, ofte med tilbehør 
bestående af søde kartofl er og tranebær og med græskartærte 
til dessert.

I sin oprindelse er den amerikanske taksigelsesfest en tak til 
Gud for god høst. I dag er Thanksgiving mere en sekulariseret 
fridag, hvor familier samles omkring stegt kalkun, fodbold i 
fjernsynet og shopping dagen efter på Black Friday, som også 
er fridag for mange, og som er gået hen og blevet den største 
shoppingdag i året.

Høstfester kender vi både fra kristendommen (herhjemme 
fejrer vi jo høstgudstjenester) og fra jødedommen og fra andre 
religioner, hvor takken for en god høst rettes mod noget gud-
dommeligt eller en guddom.

Der er altså et menneskeligt fællestræk, hvor trangen til 
at sende takken afsted til en højere magt er stor på tværs af 
religionsforskelle. Behovet i os er selvfølgelig indskrevet i vores 
sjæle af Gud.

Bibelen fortæller om det og tager det som noget selvfølge-
ligt, at vi takker Ham. Ateister har svært ved at forstå, at det 
kristeligt set er en velsignelse, ikke en tung pligt, at vi har den 
mulighed for at takke Ham.

I vores mere og mere sekulariserede eller afkristnede sam-
fund forsvinder behovet for at takke ikke, blot fordi vi fjerner 
religionen fra det offentlige rum, eller fordi vi er blevet lidt 
søvngængeragtige i forhold til det med tro og Gud.

Vi takker stadig hinanden hele tiden. Oscar-vinderen 
takker alle lige fra fi lmselskabet til svigermor, og vi andre 
– mange af os – siger tak for mad, tak for hjælpen, tak 
for gaven osv.

Det er alt sammen godt – og gerne mere dagligdags tak, 
tak! – for ellers ender livet med at visne, bliver trist og gråt. At 
holde på sin ret, eller at regne sig selv for sit livs 
lykkes smed, kan umuligt være en velsignelse 
for nogen.

At være sit livs egen konge må være helvede 
på jord.

Et lille bitte ord

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 mission.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

                        Af  Ruth Cilwik

Præst i Frikirken Salem, 
Frederiksværk

Børnene i Sierra Leone elsker at spille fodbold. Det gav idéen til 
organisationen play31, som bruger fodbold som redskab til at forene 
og udvikle samfund, som er blevet splittet af krig og konfl ikter.
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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

ROOMAMANSNSERERIEIE OOMM ÅÅNDEDELILIGEGE GGAVAVERER

Du har lige mistet en af dine 
kære, og du vil gerne vide, 
om de har det godt. Derfor 
opsøger du en clairvoyant 
eller en shaman, som skal 
tage kontakt til dem. Måske 
vil du endda gerne have råd 
ind i fremtiden af de døde…

Men spørgsmålet er så, om 
det virkelig er rigtigt, at den 
clairvoyante har kontakt til dine 
kære eller slægtninge under 
selve clairvoyancen? Det enkel-
te og korte svar er nej!!!  Jamen 
er det hele så fup og fi dus? …
og her er svaret også nej, for 
den clairvoyante taler faktisk 
med åndsverdenen og har ”et 
team af personlige hjælpere” i 
den åndelige verden, som de 
selv beskriver det. De tror dog 
selv på, at det er den afdøde, 
de kommunikerer med.

Og hvordan kan jeg så være 
så sikker på det..? Jo, det kan 
jeg ganske enkelt fordi, når vi 
dør, sker der det, at vores sjæl 
forlader jorden og enten havner 
i Himmelen/Paradis eller i Hel-
vede, alt efter, om personen, 
der er død, har overgivet sit liv 
til Jesus Kristus eller ej. For at 
give dig et par eksempler på, 
hvor begge dele står omtalt i 
Bibelen, står der i Luk 23,43 
om ”Paradis”: ”Jesus svarede: 
»Det siger jeg dig: I dag skal du 
komme med mig til Paradiset.«” 
og at Helvede eksisterer, står 
der i Matt. kap.18,9: 

”Hvis dit øje er skyld i, at du 
falder fra troen, så riv det ud og 
kast det fra dig. Det er bedre 
at gå enøjet ind til det evige liv 
end at ende i Helvedes ild med 
begge øjne i behold.”

Hvem eller hvad
kommunikerer de med?

Når sjælen enten er i Himme-
len/Paradis eller i Helvede, kan 
vi altså ikke kommunikere med 
den afdødes sjæl/ånd – det er 
ikke sådan, at ”sjælen ikke har 
hvile”. Men hvad er det så, der 
sker, når en clairvoyant taler 
med ”en afdød”? Der kan ske en 
af to ting. Hvis den afdøde har 
været besat af en dæmon, er 
denne dæmon blevet ”hjemløs”, 
da personen, dæmonen boede 
i, døde. 

Dæmonen ved alt om den 
afdøde person lige fra vaner 
til livretter, tankemønstre osv.! 

Derfor kan dæmonen fortælle 
stort set alt om den afdøde, 
og alt vil derfor virke meget 
autentisk. 

Ved et hus, der er hjemsøgt, 
er det præcis det samme, der 
sker – altså en dæmon. Det har 
INTET at gøre med, at en sjæl 
ikke kunne fi nde hvile og nu skal 
”hjælpes over på den anden 
side”; for sjælen er placeret med 
det samme – Himmelen/Paradis 
eller i Helvede. 

Matthæus 12, 43 beskriver 
det rigtig fi nt med dæmonen, 
der bliver hjemløs:

Matthæus kap.12, 43 (BPH)
”Når en ond ånd er drevet 

ud af et menneske, strejfer den 
omkring i ørkenen for at fi nde 
et sted at slå sig ned, men den 
fi nder ikke noget.”

Matthæus, kap. 12, 43 (Auto-
riseret Bibel fra 1992):

”Når den urene ånd er drevet 
ud af et menneske, fl akker den 
om i øde egne og søger hvile, 
men fi nder den ikke.”

Har den afdøde derimod ikke 
været besat, er det med stor 
sandsynlighed en spådomsånd, 
den clairvoyante kommunikerer 
med. I Apostlenes Gerninger, 
kap. 16, 16-20 (BPH) læser vi 
om, hvordan en spådomsånd 
bliver kastet ud:

”Da vi en dag var på vej ned 
til det sted ved fl oden, hvor de 
samledes til bøn, mødte vi en 

slavinde, der havde en spå-
domsånd i sig.”

Spådomsånder kan både 
”spå ind i fremtiden” – eller i al 
fald lægge en ”profeti” ned over 
dit liv, men en spådomsånd kan 
også gå tilbage i tiden og frem-
bringe tidl. oplevelser, som du 
faktisk aldrig selv har oplevet. 

Det sker fx ved de ”minder”, 
man kan få kaldt frem under 
en ”regression” (en såkaldt 
sjælerejse til et “tidl. liv”), når 
man tror på reinkarnation. Her 
er det en direkte åndemaning, 
der sker, og som gør, at du tror, 
du selv har været på bestemte 
tidspunkter og steder i tidligere 
liv. Stederne, tiderne og perso-
nerne er også korrekte, fordi ån-
den, man kommunikerer med, 
selv har været der, men selve 
de ”minder” eller ”billeder”, der 
frembringes, har intet med dit 
liv / tidligere liv at gøre, men er 
fra helt andre personer.

Men siger Bibelen noget om 
alt det her? Ja, den siger, at vi 
ganske enkelt skal holde os 
væk fra alt det her.

De to oversættelser af Bi-
belen: den autoriserede bi-
bel fra 1992 samt Bibelen på 
hverdagsdansk fra 2015 er ret 
forskellige fra hinanden. Derfor 
har jeg valgt at citere begge 
skriftsteder:

5. Mos. 18, 10-13 (Autoriseret 

Bibel fra 1992):
Hos dig må der ikke fi ndes 

nogen, som lader sin søn eller 
datter gå gennem ilden, ingen, 
der driver spådomskunst el-
ler trolddom, ingen, der tager 
varsler, ingen, der bruger magi, 
ingen, der udtaler besværgel-
ser, spørger dødemanere eller 
sandsigere til råds eller søger 
orakel hos de døde. Herren 
afskyr enhver, som gør den 
slags, og på grund af den slags 
afskyeligheder vil Herren din 
Gud drive folkene bort foran dig; 
udadlelig skal du være over for 
Herren din Gud.

5. Mos. 18, 10-14 (BPH):
Ingen iblandt jer må brænde 

sine børn som offer til afgu-
derne, udøve spådomskunst 
eller trolddomskunst, bruge 
sort magi eller have noget som 
helst med spiritisme at gøre. 
Herren ser med væmmelse 
på enhver, der beskæftiger sig 
med den slags ting, ja, det var 
netop derfor Herren, jeres Gud, 
besluttede at jage de indfødte 
ud af landet og give det til jer. I 
må ikke følge deres eksempel, 
men I skal trofast adlyde Herren 
i alle ting.

Bibelen taler sit eget meget 
klare sprog om at tale med/bede 
til de afdøde, bruge spådom 
osv… Videre står der i Esajas, 
hvordan det vil gå med dem, der 
alligevel trodser formaningen og 

spørger de clairvoyante til råds.
Esajas 8, 19-22 (BPH):
Måske vil nogle sige til jer: 

»Prøv at spørge de clairvoyante 
til råds, dem der mumler og 
hvisker. Skal man ikke søge råd 
hos sine guder og adspørge de 
døde angående de levende, 
så man kan få vejledning og 
hjælp?« Men de, der siger 
sådan, famler i mørket. De kom-
mer til at vandre modløse og 
sultne gennem landet. Hungers-
nøden vil gøre dem bitre, så de 
forbander både kongen og Gud. 
Hvad enten de spejder mod det 
høje eller ser sig omkring på 
jorden, er der kun modgang og 
håbløst mørke omkring dem.

Hvad med englene?
Man må altså ikke kontakte 

de afdøde, …men hvad så med 
englene? De er jo ikke afdøde, 
men de er vores hjælpere…. 
dem må vi vel gerne kontakte? 
Nej – det må vi ikke! Det eneste 
tidspunkt, vi må kommunikere 
med en engel på, er hvis den rent 
fysisk viser sig for os. Vi skal ikke 
kontakte dem – og nej, en engel 
kan ikke beskytte dig eller gøre 
andet godt for dig, medmindre 
det er Gud, der har sendt den. 

Sammenlign det lidt med en 
hær. Hvis du beder den menige 
soldat om hjælp, kan det sagtens 
være, den overordnede siger 
nej. På samme måde er det 
med engle. Beder du om hjælp, 
skal du bede Jesus om at sætte 
englevagt. Så kan du være sikker 
på, han ved, om der skal sendes 
1 eller 15 engle afsted for at 

beskytte dig. 
Den enkelte engel kan og må 

ikke komme af sig selv, idet en 
engel er GUDS sendebud, og 
ikke vores tjener. Når en ”engle-
dyrker” får kontakt til en engel, er 
det heller ikke en engel fra Jesus 
Kristus, men en dæmon (en 
falden engel), der udgiver sig for 
at være en lysets engel – altså 
”en ulv i fåreklæder”. Bibelen 
siger klart, at vi som kristne ikke 
skal ”følge dem”, som tilbeder 
englene.

Kolossenserne 2, 18 (BPH):
Lad ikke nogen tage den sejr 

fra jer, som Kristus har vundet. 
Følg ikke de folk, som insisterer 
på ydre religiøs fromhed, som 
tilbeder englene, som fordyber 
sig i deres egne drømme og 
syner, og som praler med deres 
menneskelige visdom.

Husk: I Jesus Kristus har vi 
ALT, hvad vi har brug for. Har vi 
tro og tillid til ham, behøver vi ikke 
opsøge en spåkone, en clairvo-
yant, en helgen eller engle, for 
Gud sørger for os, så længe vi 
lægger al vores tillid til ham. Først 
når vi gør det, kan han få lov til at 
velsigne os med ”alle Himmelens 
rige velsignelser”.

…og er du inde i den okkulte 
verden med åndemaneri, he-
aling, astrologi, spådom, clairvo-
yance etc. kan jeg kun råde dig til 
at lægge det hele ned, overgive 
dig til vores øverste Herre, Jesus 
Kristus og leve med Helligånden i 
stedet for at leve i Satans bedrag.

Spådomme, engle og 
kommunikation med afdøde
I sorg over at have mistet en af sine kære, tyer nogle til clairvoyante for at få kontakt til den afdøde. Men det er
slet ikke den afdøde, der opnås kontakt med, forklarer Andreas Slot-Henriksen i ugens kronik.

Af Andreas Slot-Henriksen

Selvstændig erhvervsdrivende
- Aktiv i gadevandring i Vejle

Vi kan ikke komme i kontakt med de afdøde, men har vi tro og tillid til Jesus Kristus, kan vi hos ham 
fi nde trøst i sorgen.



Skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. 
Du er velkommen til at være anonym. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

s. 
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Hej Suh
Jeg er en pige på 17 år, går 

i 2.g. Jeg skriver til dig for at få 
et godt råd. 

Jeg har en kæreste, som jeg 
har haft i snart 1½ år. Jeg er 
meget glad for ham, men der 
er et problem. Min kæreste vil 
gerne gå længere end jeg vil, 
og det er tit svært for mig at få 
holdt mine grænser. Han pres-
ser mig ikke direkte, men al-
ligevel føler jeg, at han gør det. 

Det er rigtig svært, for vi har 
snakket om det, og han forstår 

mig og accepterer det, men når 
vi så er i ”situationen”, så er 
det som om, at han glemmer 
vores aftale. Jeg ved godt, at 
fyre fungerer anderledes end 
piger, og det er jo egentlig også 
et kompliment, for det er jo bare 
fordi han er rigtig glad for mig, 
men alligevel synes jeg, det 
er svært. 

Jeg vil ikke miste ham, men 
jeg har heller ikke lyst til at 
overskride mine egne grænser. 

Anonym

Kære Anonym
Hvor er det godt, at du skriver. 

Der er desværre mange andre 
unge piger, ligesom du, som har 
det problem. 

Lad mig starte med at slå fast: 
en kæreste, der ikke respekterer 
dine grænser, er ikke en god kæ-
reste! En god kæreste er én, som 
du kan stole på, og som har lyst til 
at varetage også dine interesser. 

Hvis man oprigtigt holder af en 
anden person, vil man ikke prøve 
at presse noget igennem, som den 
anden ikke har lyst til eller ikke er 
parat til, hverken direkte eller indi-
rekte. Hvis man gør det, så handler 
man ud fra egoistiske motiver, 
hvor formålet er at tilfredsstille 
egne behov uden hensynstagen 
til den anden. Og det er tarveligt 
og virkelig dårlig stil!

Der er ingen tvivl om, at din kæ-
reste synes, du er dejlig og smuk, 
og ja, du har ret i, at hormonerne 
drøner rundt i fyre på jeres alder 
– men det betyder IKKE, at det 
så er okay at overskride en piges 
grænser! Det er det aldrig. Uanset 
hvad, så har din kæreste et ansvar 
for at behandle dig ordentligt. Det 
er hans ansvar at styre sig.

Du, på den anden side, kan 
hjælpe både dig selv og din kæ-
reste ved at være helt tydelig 
omkring dine grænser, hele tiden. 
Når I kysser eller kæler for hin-
anden kan det være, at du også 
selv bliver lidt i tvivl om, hvor dine 
grænser er henne, der er jo også 
hormoner på spil i din krop, og 
så kommer du måske til at sende 
nogle dobbelte signaler? Det gør 
selvfølgelig din kæreste forvirret. 

Så hjælp dig selv ved ikke at 
starte noget, der fører jer et sted 
hen, hvor du bliver utydelig i dine 
signaler. Lad være med at gå ”lige 
til grænsen”, men stop et godt 
stykke forinden. Er det alligevel 
ved at gå galt, så sørg for at få 

kropslig distance til din kæreste, 
for at få kroppen og hormonerne 
i ro. 

Sig, at du lige skal på toilettet 
og bliv derude, indtil du er blevet 
afklaret med, hvad du vil og hvad 
du ikke vil. Tag lidt koldt vand i 
hovedet og tænk dig godt om. Tag 
din telefon med ud på toilettet, så 
du evt. kan ringe eller sms’e en 
veninde, hvis du får brug for det. 
Hav en lille besked til dig selv stå-
ende på din telefon, som minder 
dig om, hvor dine grænser går, og 
hvad du vil være med til. 

Når du er afklaret, så gå ud 
til din kæreste igen og vær helt 
tydelig. Hvis han ikke er villig til 
at respektere dine grænser og 
enten presser dig eller lokker dig 
til at overskride dem, så er han 
simpelthen ikke værd at samle på, 
selvom han også til andre tider er 
smaddersød. Hvis du og han skal 
kunne have en fremtid sammen 
er du nødt til at kunne stole på, 
at han kan respektere dig præcis 
som den du er – også med dine 
grænser. 

Jeg vil opfordre dig til at snakke 
med nogle af dine veninder om 
det, for måske har de lignende 

problemer, og så kan I støtte hin-
anden i det.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er vokset op i et hjem, 

hvor der aldrig blev snakket 
om følelser. Jeg så heller aldrig 
mine forældre udvise følelser, 
hverken i forhold til sig selv eller 
i forhold til hinanden. 

Jeg husker ikke, at vi gav 
hinanden knus og kram, må-
ske et kys på kinden i særlige 
situationer. Det har givet mig 
adskillige udfordringer som ung 
og senere som voksen. 

Nu er jeg blevet lidt bedre til 
det med følelser, især takket 

være min mand, som er vokset 
op i et helt andet miljø. Jeg vil 
rigtig gerne have, at mine egne 
børn får et naturligt forhold til 
følelser, men det er svært at 
vide, hvordan jeg snakker med 
dem om det, når nu mine egne 
forældre ikke gjorde det. Mine 
børn er hhv. 6 og 9 år. 

Hvornår begynder man at 
snakke med børn om sådan 
noget? Kan man komme til at 
skade dem ved at åbne for ”den 
pose” for tidligt? 

Venlig hilsen Elin

Kære Elin
Der er ikke som sådan nogen 

aldersgrænse for, hvornår man 
kan snakke med børn om de 

forskellige ting. 
Det er individuelt og afhæn-

ger af barnets personlighed, 
modenhed (som kan afvige fra 

den kronologiske alder) og om-
stændighederne. Fx kan man 
være nødt til at snakke med et 
meget lille barn om så stort et 
emne som døden, hvis en nært 
pårørende dør – eller barnets 
yndlingskæledyr. Omvendt kan 
et større barn være helt uinte-
resseret i at tale om døden, fordi 
barnet ikke har været konfronteret 
med det endnu. Ligesådan med 
seksualitet, venskab, mobning, 
spiseforstyrrelser, økonomi, mode 
osv. Det pågældende emne kan 
af forskellige årsager være op-

lagt at tale med barnet om, men 
sprogbrug, begreber og billeder 
skal naturligvis tilpasses barnets 
udviklingstrin. 

Når du skriver ”den pose” om 
det at tale om følelser, giver det 
et billede af, at du måske opfat-
ter følelser som noget, der kan 
holdes isoleret for barnet. Det 
giver god mening i forhold til dine 
egne erfaringer. Men faktum er, at 
følelser er noget, vi alle er skabt 
med fra fødslen, og de kommer 
i spil hele tiden, hvad enten vi 
vil det eller ej, det har vi ingen 

kontrol over. 
Hvad vi til gengæld kan kon-

trollere er, hvordan vi forholder 
os til vore følelser: Om vi tillader 
os selv at have dem, og om vi 
overvejer, hvordan det er mest 
hensigtsmæssigt at reagere på 
dem – eller om vi fortrænger dem, 
ignorerer dem, fordi det enten er 
for farligt eller for besværligt at 
forholde os til dem. Dine børn har 
en masse følelser og har allerede 
gjort sig en del følelsesmæssige 
erfaringer: Hvad der sker, når de 
er glade, når de er vrede eller 

kede af det. De har formentlig 
også følt skyld. 

Dit rigtig gode projekt med 
at ville gøre dem fortrolige med 
deres følelser kan virkeliggøres 
ved, at du hjælper dem med at 
identifi cere, hvilken følelse der 
er på spil i de forskellige situatio-
ner – og derefter, hvad der mon 
er den mest hensigtsmæssige 
måde at reagere på?! Her må du 
tilpasse dine ord og dine sætnin-
ger så det passer netop til dine 
børn. Brug de billeder, begreber 
og fi gurer, som de er optagede af 
i forvejen. Lad dem selv hjælpe til 
med at beskrive – børn er meget 
bedre til det, end vi ofte tror, de er. 

Lær dem, at alle følelser er 
okay, og at det handler om at give 
sig selv lov til at være vred, ked af 
det, glad osv. Lær dem også, at 
der er meget forskellige måder at 
reagere på sine følelser på, og tal 
så med dem om, hvilke værdier 
I tager udgangspunkt i i jeres 
familie. Jo tidligere du starter med 
at tale med dem om disse ting, 
jo mere naturligt vil det blive for 
dem, når de bliver ældre. 

Hilsen Suh

En god kæreste er én, du kan stole på

Hvordan kan jeg snakke med mine børn om følelser?

Når I kysser eller kæler for hinanden kan det være, at du også 
selv bliver lidt i tvivl om, hvor dine grænser er.

Lær børnene, at det er okay at give sig selv lov til at være vred, ked af det, glad osv.
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BEST WESTERN

Af Iben Thranholm

Vi starter lige et 
helt andet sted 
end den ameri-
kanske valgkamp. 

Lad os spole tiden tilbage til 
1991. Det var det år, Sovjet-
unionen brød sammen. Mange 
vil mene, at det var dårlig 
planøkonomi, som var årsagen 
til kollapset. Det var det også, 
men ikke kun.

Den egentlige årsag var mo-
ralsk. Det kommunistiske styre 
var fra begyndelsen af bygget 
på en løgn, om hvem mennesket 
er. Og på en løgn om, at Gud 
ikke findes. Systemet løj for 
befolkningen, medierne løj om 
magthaverne, og sovjetborgerne 
var nødt til - om ikke at lyve for 
hinanden, så dog at undlade 
at sige sandheden højt. For det 
kunne betyde enten deportation 
eller død. Sandheden eksisterede 
ikke. Og hvis den gjorde, var den 
var farlig. Men det mest karakte-
ristiske ved mennesket er, at det 
er et moralsk væsen, der søger 
sandheden. Man kan lyve for et 
folk, man kan lyve for sig selv, 
men kun i en begrænset periode. 
Sandheden vil altid komme frem 
før eller siden. 

Spørgsmålet er, om ikke den 
amerikanske valgkamp faktisk 
minder om, hvad der foregik i 
tiden op til sammenbruddet i 
østblokken. Ikke fordi Rusland 
har hacket valgsystemet i USA, 
sådan som Hillary Clinton har 
beskyldt russerne for, men fordi 
valgkampen denne gang ikke 
har handlet ret meget om rød el-
ler blå blokpolitik, men om rigtigt 
og forkert, sandt og falsk. Om 
kandidaternes moralske integritet 
mere end deres realpolitik. Og så 
har valgkampen været en lang 
stor afsløring af magtelitens og 
mediernes moralske korruption. 
Det har fået en folkebevægelse 
til at rejse sig.

Valgkampen
handler om moral

Da jeg var barn, kørte der to 
meget populære tv-serier i fjern-
synet. Den første hed “Dallas” 
og siden hen kom “Dollars”. Det 
handlede om rige amerikanske 
familier i Texas og Colorado og 
deres indbyrdes intriger, kærlig-
hedsaffærer, magtkampe og om 
masser af penge. I næsten hvert 
afsnit kom der en ny afsløring, 
som trak gulvtæppet væk under 
en række hovedpersoner. 

At følge med i den amerikanske 
valgkamp mellem den stenrige 
byggemastodont Donald Trump 

og den rutinerede karrierepolitiker 
Hillary Clinton har været som at 
se en ny række episoder af enten 
“Dallas” eller “Dollars”.

Trump har konsekvent kaldt 
Hillary for “crooked”, som betyder 
uhæderlig. Hillary svarede igen 
med at fi nde gamle lydoptagelser 
frem, hvor Trump fortæller, hvor-
dan det er let at kysse kvinder og 
tage dem på unævnlige steder, 
når man rig. Pressen har hetzet 
Trump som en moralsk uanstæn-
digt person. 

Hvis Hillary troede, at hun var 
uovervindelig i sin magtposition 
og som moralens vogter, blev 
hun hurtigt pillet ned. Trump har 
konsekvent, råt og brutalt hevet 
Hillarys politiske skandaler frem 
i lyset, som fx de 33.000 emails, 
som hun sendte fra sin egen 
private server og efterfølgende 
slettede, da hun stoppede som 
udenrigsminister. 

Og så er der Clinton-fonden, 
som hun i sin tid som minister 
opretholdt kontrollen med, hvorfor 
hun risikerede at blive beskyldt 
for at blande tingene sammen, 
og om hun har modtaget penge 
fra lande som Saudi-Arabien, der 
også støtter terrorisme. 

I sidste uge valgte FBI at gen-
optage efterforskningen af Hil-
larys brug af emailsserver, da en 
række Wikileaks-afsløringer har 
bragt for dagen, at også Hillarys 
assistent Huma Adebin har haft 
en højst lemfældig omgang med 
fortrolige emails. 

Folkebevægelsen
ønsker sandheden

Valgkampen har som sagt ikke 
handlet ret meget om de sædvan-
lige økonomiske eller geopolitiske 
emner, men som sagt om moral, 
sandhed og integritet. Grundlæg-
gende værdier, som er i opløsning 
i det vestlige samfund. 

Når tusinder og atter tusinder 
stimler sammen til Trumps væl-
germøder - der er op til 30-40 
tusinde mennesker i stater som 
Florida, Michigan og Ohio - er 
det fordi, de hungrer efter at høre 
sandheden og handle efter den. 
I takt med afsløringer af Hillarys 
grådighed og utroværdighed og 
Washingtons moralsk korrupte 
politiske elite er middelklasse-
amerikaneren vågnet op.

Trump har de seneste uger 
brugt et nyt motto, nemlig: “Drain 
the swamp” (rens sumpen) og 
så selvfølgelig det store slogan: 
Make America Great Again. (Gør 
Amerika fantastisk igen). Det er 
ikke så meget Trump som person, 
folk hylder. Han er blot  blevet ka-
talysator for en folkebevægelse, 
som har en latent vrede mod det 
system, som har løjet for dem. 
Den store tilslutning har endda 
overrasket Trump selv, som har 
udtalt: “Det er ikke længere blot 
en valgkampagne, men en be-
vægelse”. 

Selv om folk er vrede på syste-
met ved Trumps vælgermøder, er 
stemningen ikke hadefuld, men 
håbefuld. Folk søger sandhed og 

retfærdighed. Og på den måde 
ligner valget en vækkelse og 
en parallel til, hvad der skete i 
Sovjetunionen i tiden op til kom-
munismen fald. 

Globalismen
er anti-kristelig

Terry Schilling er direktør i 
American Principles Project, som 
er et Washington-baseret center, 
der promoverer værdier, der 
bygger på menneskets gudgivne 
rettigheder. Han ser globalisme 
som den herskenede ideologi, 
middelklassen nu ønsker at gøre 
op med: 

“Globalisme er en ideologi, der 
søger at nedbryde alle grænser, 
nationale som økonomiske. Den 
nedbryder den traditionalle ker-
nefamilie og indfører homosek-
suelle ægteskaber og opløser 
selv kønsidentiteten. Kristne ser, 
hvordan regeringer tager tiltag til 
at indskrænke religionsfriheden, 
hvis ikke en trosretning er villig 
til at følge regeringens syn på 
værdien. Globalismen er en lang 
nedbrydning af den kristne kultur. 
Kernen af den moralske korrup-
tion ligger i fornægtelsen af Guds 
skaberorden, hvad angår menne-
sket, samfundet og nationerne”, 
siger Terry Schilling.

Vesten lider under en ny form 
for kulturmarxisme, som repeterer 
samme løgn som kommunismen, 
bare i en ny forklædning, og det 
er fornægtelsen af Gud og hans 
skabte orden, der er den dybe 
årsag til den moralske korruption, 

som hersker i mange vestlige 
regeringer.

Samfund uden
Gud kollapser

Det mener også Phil Robert-
son, der er bedre kendt som 
realitystjernen og familielederen 
Duck Commander i den populære 
amerikanske reality tv-serie med 
titlen Duck Dynasty.  Han er netop 
aktuel med en ny dokumentarfi lm 
med titlen “Torchbearer”. I fi lm ser 
han årsagen til USA’s politiske 

problemer og elitens moralske 
korruption fra en trosmæssig og 
åndelig synsvinkel. Hans pointe 
er, at hver gang en nation og et 
folk forlader Gud, går det galt, 
og kulturen bryder sammen. Det 
gør den, fordi man begynder at 
bygge sandt og falsk, rigtigt og 
forkert alene på menneskets 
dømmekraft i stedet for Guds ord. 

Det 20. århundrede har været 
en lang række af humanistiske 
ateistiske ideologier, som har 
været katastrofale. Washington-
elitens korruption og den vestlige 
kulturs krise handler om, at den 
har vendt Gud ryggen, siger Ro-
bertson. Derfor er løsningen heller 
ikke kun en ny stærk leder, men at 
folk vender tilbage til Gud.

Valgkamp som vækkelse
Når man ser på de reaktioner, 

valgkampen har skabt i USA’s 
brede befolkning, er der noget, 
der tyder på, at der er en form for 
vækkelse undervejs. 

Englændernes nej til EU ved 
Brexit-afstemningen var måske 
en forløber. For både USA og 
Storbritannien gælder det, at 
vækkelse først var politisk betin-
get, og derefter blev den moralsk. 
Men for at der virkelig skal ske en 
fornyelse i det vestlige samfund, 
som kan bygge videre på den 
kristne kultur, må protestbevæ-
gelsen med Trump i spidsen blive 
ikke bare åndelig, men decideret 
kristen. 

Hvis ikke kirkerne og aktive 
kristne formår at spille med og 
genopbygge den tro, der er tabt, 
vil bevægelsen ikke kunne knuse 
korruptionen. 

Det amerikanske valg
ligner en vækkelse

Når man ser på de reaktioner, valgkampen har skabt i USA, er der noget der tyder på, at der er en form for vækkelse undervejs. 
I takt med afsløringer af Washingtons politiske elites grådighed og utroværdighed, er middelklassen vågnet op. Folket søger sandheden.

Valgkampen i USA har ikke handlet ret meget om de sædvanlige politiske emner, men om moral, sandhed og integritet. Når tusinder 
af vælgere strømmer til Trumps vælgermøder, er det fordi de hungrer efter at høre sandheden.
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– De kristne friskoler fungerer 
som et alternativ for elever, der 
har haft negative oplevelser i 
den offentlige skole, siger en 
forsker ved NLA Høgskolen i 
Bergen.

En ny undersøgelse blandt for-
ældre til børn på kristne friskoler 
viser, at mange vælger kristne 
friskoler på grund af mobning i 
norske folkeskoler.

– På grundskolerne svarer 
over 21 procent sådan. Det vil 
sige mere end hver femte elev. 
Det er mange, siger Gunhild 
Hagesæther, som er professor 
ved NLA høgskolen. Hun har lavet 
undersøgelsen sammen med 
seniorrådgiver i Kristne Friskolers 
Forbund Signe Sandsmark.

Lettere at vælge friskole
Hagesæther tror, det er lettere 

og mere socialt accepteret at 
vælge en kristen friskole fremfor 
at fl ytte barnet til en anden of-
fentlig skole. Forældre begrunder  
ofte deres valg med at henvise til 
det, skolen står for. 

Forskeren mener, at undersø-
gelsen kan bruges som et argu-
ment for statsstøtte til friskolerne.

– Det er vigtigt, at denne grup-
pe får adgang til dette alterna-
tiv, uafhængigt af forældrenes 
økonomi. Jeg vil forsvare disse 
skolers ret ud fra deres vigtighed 
som alternativer til den offentlige 
skole, siger Hagesæther.

Ikke kun kristne
Undersøgelsen viser også, at 

92,3 procent af eleverne på de 
kristne friskoler har forældre med 
kristen baggrund.

Men op mod 7,7 % af familierne 
har altså et andet livssyn. Blandt 
de øvrige trossamfund er der fl est 
muslimer og hinduer, men der er 
også forældre, som er buddhister, 

jøder, Jehovas vidner og mormo-
ner, siger Sandsmark.

De kristne friskoler er altså ikke 
”livssyns-homogene”, konklude-
rer Hagesæther.

Mobberen bør skifte skole
Over halvdelen af forældrene 

begrunder deres valg af en kri-
sten friskole med ”et godt socialt 
miljø”. Det har meget med skoler-
nes størrelse at gøre.

– Mange af de kristne skoler 
er relativt små, hvilket gør det 
lettere at opdage mobning. Det 
kan også være lettere at fi nde 
en god løsning på et eventuelt 
mobbeproblem på en lille skole, 
siger Hagesæther.

Norges uddannelsesministe-
rium er dog ikke enig i, at mobning 
har med skolestørrelsen at gøre. 

Det vigtigste er, at kompetente 
voksne griber ind over for proble-
met. Og for øvrigt bør det være 
mobberen selv og ikke offeret, der 
skal skifte skole, siger tidl. stats-
sekretær Birgitte Jordahl til KPK. 

KPK/Bodil

Af Bodil Lanting

Den kinesiske præst Zhang 
Heng fortalte sin fantastiske 
livshistorie under den interna-
tionale Movement Day Global 
Cities konference i New York 
d. 26. oktober.

 Zhang Heng, der nu er vice-
præsident i China Gospel Mission 
og senior præst i Beijing, led 
som ung af en ukendt sygdom, 
der gjorde ham lam. Han fortalte 
mange hundrede tilhørere i New 
York om sin helbredelse, skriver 
Christian Post.

.
Først tilgivelse - 
derefter helbredelse

Indtil 1979 havde Heng ikke 
noget håb om helbredelse, og 
han tænkte på at tage sit eget liv. 
Men han bad Gud om hjælp - og 
en prædikant fortalte ham, at 
Jesus både ville tilgive hans synd 
og helbrede ham.

- Jeg var nu ikke særlig optaget 
af det med tilgivelse, det eneste, 
jeg tænkte på, var mit helbred, 
sagde Heng leende.

Prædikanten opfordrede den 
syge til syv dages bøn og faste.

- På den syvende dag hel-
bredte Herren mig. Jeg rejste mig 
op og gik, fortalte Heng.

Miraklet rystede Hengs familie 
så meget, at de på stedet begynd-
te at prise Jesus. Det var næsten 
som i Apostlenes Gerninger.

- Hele familien så det, og 

de faldt på knæ og bad om at 
modtage Herren som deres per-
sonlige frelser, fortalte Heng til 
tilhørernes jubel.

200 kirker på otte år
En måned senere holdt fami-

lien en fest for deres venner. Her 
var også prædikanten med. 

- Han delte evangeliet med 
vennerne, og jeg fortalte også 
mit vidnesbyrd om det, Jesus har 
gjort i mit liv. Over 50 mennesker 
kom til tro, og vi startede en kirke, 
fortæller Heng.

I løbet af de næste otte år vok-
sede gruppen til en bevægelse, 
som startede 200 kirker og ople-
vede, at 20.000 kom til tro.

- Vi startede et landsdækkende 

netværk og sendte folk afsted for 
at prædike i forskellige provinser, 
siger Heng.

Forfulgt af myndighederne
Men myndighederne var ikke 

begejstrede.
- Mange af prædikanterne kom 

i fængsel. Jeg var i søgelyset i 
over fem år og var i fængsel i tre 
år. Jeg spurgte Gud, hvorfor jeg 
skulle sidde i fængsel. Og han 
sagde: ’Der er brug for evangeliet 
på det her sted’. Så selv i fængslet 
havde vi mange, der kom til tro, 
og vi døbte dem i toiletbygningen, 
forklarer Zhang Heng.

Trods forfølgelsen i Kina er 
kristendommen nærmest eksplo-
deret i landet, hvor man anslår, at 

der er 100 millioner kristne. 
Det fortæller Fenggang Yang, 

der er professor i sociology ved 
Purdue University til The Tele-
graph. Han er forfatter til bogen 
Religion in China: Survival and 
Revival under Communist Rule.

Selv om Kina offi cielt stadig er 
et ateistisk land med 1.3 milliarder 
mennesker, er det alligevel her, 
der er kommet fl est kristne i løbet 
af mindre end en generation. Og 
mange er helt uforberedte på 
denne forandring, siger han.

Maos store fi asko
De kristne menigheder er 

skudt op som paddehatte, siden 
Formand Maos død i 1976.

- Ifølge mine beregninger vil 
Kina meget snart bliver verdens 
største kristne land, siger profes-
sor Yang. Han anslår, at der i 2015 
vil være 160 millioner kristne i 
Kina. Det er 1 million mere end 
antallet af protestanter i USA. 
Her er antallet for nedadgående.

I Kina, derimod, vil det totale 
antal kristne (protestanter og ka-
tolikker) i 2030 nå op på 247 
millioner, hvilket overgår Mexico, 
Brasilien og USA tilsammen, 
forudser Yang.

- Mao troede, at han kunne ud-
rydde religion. Han troede også, 
at det var lykkedes for ham. Det er 
ret ironisk - for det skete slet ikke. 
Det endte med en komplet fi asko, 
siger Fenggang Yang. 

Ateist-familie blev kristen 
efter helbredelse ved bøn
Heng blev præst, har plantet kirker - og oplevet forfølgelse i Kina efter sin helbredelse.

- Jeg skulle faste og bede i syv dage. Den syvende dag helbred-
te Herren mig, så jeg rejste mig op og gik, fortæller Zhang Heng.

Mobbeofre vælger kristne friskoler

Mere end hvert femte norske barn oplever mobning i folke-
skolen. Mange vælger derfor kristne friskoler, siger professor 
Gunhild Hagesæther (indsat billede).

Islamister dræber 12 i Kenya
Muslimske ekstremister gik efter de kristne, da de angreb og 
skød 12 kenyanere på et gæstehus i Mandera d. 26. oktober.

Morning Star News East Africa skriver, at somaliske Al-Shabaab 
terrorister har taget ansvaret for angrebet, som fandt sted før daggry 
i Mandera. Her boede en teatertrup fra en anden del af landet. En 
lokal præst fortalte Morning Star News om forløbet:

- Nogle af de studerende besøgte min kirke om søndagen og bad 
om forbøn. Angriberne vidste præcis, hvem de gik efter, nemlig de 
kristne, sagde præsten. Han tilføjede, at angriberne ifølge de over-
levende havde råbt: ”Dræb disse vantro skuespillere”. 

Teatertruppen bestod af universitetsstuderende, som optrådte på 
skoler i det overvejende muslimske Mandera.

Ifølge BBC har gruppens producer fortalt, at de havde modtaget 
trusler. Angriberne havde kastet bomber og skudt løs mod truppen, 
mens nogle af medlemmerne gemte sig på toiletterne. Flere blev 
såret, mens 27 kristne undslap dybt rystede efter angrebet.

Den 6. oktober dræbte Al-Shabaab seks kristne i Kenya, og en 
talsmand for terrorgruppen har udtalt, at formålet er at fordrive de 
kristne fra området. Også i januar angreb terroristerne et kristent 
område i Kenya og dræbte fi re, hvoraf en fi k halsen skåret over. Der 
har været lignende angreb mod kristne i de foregående år. Kenya 
er nr. 16 på Åbne Døres liste over de lande, hvor troen koster mest.

Bodil

Mellemøst-ekspert og holocaust-
overlever besøger Danmark
Dr. Herbert Hillel Goldberg, bibellærer 
samt grundlægger og præsident for 
Lema’an Zion, Inc. - ’For Zions skyld’, 
besøger Danmark i november 2016.

Dr. Herbert Hillel Goldberg overlevede 
Holocaust, men var i 1939 i en alder af 9-år 
vidne til nazisternes mord på sin far. To af 
hans søstre døde i ghettoen.

Dr. Goldberg var student hos Lewi Pethrus 
i Stockholm i 1952. Han studerede desuden i Tyskland, Schweiz, 
Sverige, England, Canada og i USA. Han har startet hjælpearbejde 
for tusinder af fl ygtninge i det nordlige Tyskland efter 2. Verdenskrig. 

Goldberg leder Lema’an Zion, Inc. (”For Zions skyld”, Esajas 
62:1), som har hovedkvarter i Jerusalem. Organisationen ønsker 
at proklamere sandheden om Israel på et bibelsk grundlag, set i 
et historisk perspektiv og i lyset af international lov - hvilket ofte 
fordrejes af nyhedsmedierne.

Han har i 30 år været engageret i hjælpeprojekter for nye im-
migranter fra det tidligere Sovjetunionen og Etiopien og har hjulpet 
hundreder af terrorofre i Israel.

Goldberg udgiver HASHIVAH – ”Tilbagekomsten”, om den aktu-
elle udvikling i Mellemøsten med historiske og bibelske perspektiver 
i lyset af profetierne. Det udgives på dansk, engelsk, svensk og tysk 
og læses i 100 lande. 

Bodil

Svensk helt erklæret død efter 72 år
Raoul Wallenberg, der reddede 
tusindvis af jøder under 2. 
Verdenskrig, er efter familiens 
ønske nu erklæret død.

Den svenske diplomat Raoul 
Wallenberg er nu offi cielt erklæ-
ret død af de svenske myndighe-
der 72 år efter, at han forsvandt.

Liget er aldrig fundet, og det er 
stadig ikke klart, hvad der skete, 
da han blev indkaldt til afhøring i 
Sovetunionen.

Wallenberg udstedte sven-
ske papirer til ungarske jøder. 
Dermed kunne de fl ygte fra det 
nazi-besatte Ungarn og undgå 
at ende livet i en kz-lejr. Kort før 
krigens afslutning invaderede 
Sovjetunionen den ungarske 
hovedstad, Budapest, og kaldte 
den svenske diplomat til hoved-
kvarteret i januar 1945.

Der fi ndes ingen dokumenter, som viser, hvornår eller hvordan 
Wallenberg døde, og der har været rygter om, at han er set i det sov-
jetiske fængselssystem i 1980’erne. Men nu har han en ’dødsdag’.

- Den offi cielle dødsdato er sat til 31. juli 1952, oplyser Pia Gu-
stafsson fra de svenske skattemyndigheder.

Ifølge de offi cielle russiske meldinger døde Wallenberg i et fæng-
sel i Moskva allerede i 1947. Beslutningen om at erklære Raoul 
Wallenberg for død er taget, efter at hans familie har bedt om at få 
en dødsattest fra den svenske stat.

Bodil

Filmen ’Good Evening, Mr. 
Wallenberg’ handler om den 
svenske overklassediplomat, 
der reddede tusinder af 
jøder under 2. Verdenskrig.
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Paven underskrev katolsk-
luthersk fælleserklæring

Troens Bevis udsender 120 nye 
evangelister i Indien efter turné
Efter en omfattende missionsturné i Norge kan Troens Bevis 
nu støtte 120 lokale evangelister i Indien. 

I løbet af efteråret har Troens Bevis Verdens Evangelisering be-
søgt 27 norske menigheder under missionsturnéen ”Generasjoner 
for Nasjoner”. Hensigten med turnéen har været at nå verdens 3 
milliarder unåede med evangeliet, skriver de i en pressemeddelelse. 

– Siden Troens Bevis startede sin virksomhed i 1964, har missi-
onskulturen i Norge ændret sig. Der tales mindre om mission gene-
relt, og traditionen med at de yngre generationer bliver introduceret til 
mission i landets søndagsskoler er i færd med at forsvinde, forklarer 
Glenn Tønnessen, der er administrativ leder for Troens Bevis.

Missionsturnéen har ført til næsten 400 nye partneraftaler. Der-
med kan Troens Bevis udsende og støtte næsten 120 nye indfødte 
evangelister i Indien. I dag støtter Troens Bevis over 1300 indfødte 
evangelister, de fl este af dem i Sydøst-Asien.

Turnéen blev offi cielt afsluttet med en live-udsendelse fra Sarons 
Dal på Kanal 10 i lørdags. Rune Edvardsen, som i begyndelsen af 
oktober - midt under turnéen - deltog i en kampagne i Nepal, er 
også tilfreds med resultatet.

– Tak til alle på teamet som har været med og skabt missionshi-
storie på denne turné. Vi skal være mere frimodige med at inspirere 
til missionsindsats i Norge, siger han. 

KPK

Credokirken i Bergen bad for teamet fra Troens Bevis under 
sidste møde i løbet af missionsturnéeen. Foto: Troens Bevis. 

- Vi er i fare. Kom og hjælp os, 
skrev syv kristne skolepiger fra 
Kirkuk i Irak forrige weekend i 
en sms til deres præst, mens de 
gemte sig under deres senge. 

Det skriver World Watch Moni-
tor den 25. oktober.

De syv skolepiger lå gemt i 
syv timer under sengene, mens 
soldater fra IS befandt sig i de-
res hus. 

Sidste weekend startede IS et 
overraskelsesangreb i Kirkuk i 
det nordlige Irak, muligvis for at 
lokke den irakiske hær væk fra 
kampene i Mosul. Efter at den 
seneste offensiv for at befri Irak 
fra IS er begyndt, frygter kristne 
angreb fra terrorgruppen - selv i 
de byer og landsbyer, der tidligere 
blev opfattet som sikre områder.

Gaden fyldt med IS-folk
Eftersom Kirkuk har været be-

skyttet af kurdiske styrker i over 
to år, mente de irakiske kirker, at 

det var sikkert at sende fordrevne 
kristne studerende tilbage til Kir-
kuk University. 

Den irakiske syrisk-katolske 
præst Ammar for talte World 
Watch Monitor, at 50 kvindelige 
studerende og otte nonner boede 
i huse, som kirken havde lejet. 
Men sidste weekend blev denne 
del af byen helt uventet bombar-
deret og stormet af IS.

- Pludselig blev deres gade 
fyldt med IS-krigere, der råbte 
’Allahu akbar’. De fl este af stu-
denterne var i stand til forlade 
husene i tide, men det lykkedes 
ikke for syv af pigerne. 

De sendte mig en sms om 
aftenen, de var rædselsslagne: 
”Vi er i fare. Kom og hjælp os”.  
Mindst fi re IS-soldater var inde 
i huset. Pigerne var gået ind i 
deres soveværelse og havde 
gemt sig under sengene dækket 
med tæpper.

IS er kendt for at voldtage ikke-
muslimske kvinder, gøre dem til 

slaver, dræbe dem på bestialsk 
vis eller bruge dem som menne-
skelige skjolde. Det har pigerne 
uden tvivl tænkt på, mens de 
ventede i mørket i timevis og  prø-
vede at ligge musestille, fortæller 
Fader Ammar.

Et Guds mirakel
Efter at pigerne havde kon-

taktet deres kirkeleder i Erbil, 
begyndte han at trække i trådene 
for at redde dem. Folk begyndte at 
bede, og kirken tog kontakt med 
de irakiske og kurdiske styrker og 
bad dem redde pigerne. 

Mens det hele foregik, var Fa-
der Ammar i stadig sms-kontakt 
med pigerne.

- Hele tiden gemte de sig under 
sengene uden at blive opdaget 
af IS. På et tidspunkt var der IS-
soldater i værelset, for at bede og 
for at hjælpe en af deres sårede 
kammerater. Heldigvis var der 
ingen elektricitet, så det var 
helt mørkt. Men det er alligevel 

et mirakel, at pigerne ikke blev 
opdaget, siger præsten.

Jubel i Erbil
Efter tre eller fi re timers forløb 

lykkedes det de irakiske soldater 
at befri huset og pigerne. De blev 
mødt med jubel, da de få timer 
senere ankom til Erbil.

- I sidste ende kom ingen af 
eleverne eller nonnerne til skade. 
Gud ske lov for det. Det er et 
mirakel. Et sandt mirakel. Vi bad 
meget, og Gud svarede os, siger  
Fader Ammar.

Kort efter at IS-soldaterne 
havde forladt huset, sprængte en 
af dem sig selv i luften.

Generelt er kristne og andre 
i Irak nu i fare selv i de tidligere 
sikre områder, fordi IS er under 
angreb fra både irakiske, kurdiske 
og internationale styrker. Man 
frygter, at ”sovende” IS-celler vil 
dukke op på nye steder i Irak i et 
forsøg på at destabilisere landet.

Bodil

Syv piger reddet fra IS i Irak - sendte 
sms til præst, mens de gemte sig 

Under en fælles gudstjeneste 
i Lund Domkirke underskrev 
pave Frans I og formand for 
Det Lutherske Verdensforbund 
Munin Youanan en erklæring 
om samarbejde mellem de to 
kirkeretninger.

Af Bodil Lanting

Under det historiske pave-
besøg i Sverige den 31. okto-
ber, som indledte markeringen 
af 500-året for Reformationen, 
har paven sammen med Munib 
Younan fra Det Lutherske Ver-
denssamfund underskrevet en 
erklæring om fælles mål.

Under gudstjenesten i Lund 
skrev de to kirkeledere under 
på, at de sammen vil arbejde for 
økumenisk dialog. 

Forenet om det vigtigste
Katolikker og lutheranere er 

kommet langt i forståelse og tillid 
til hinanden genem både dialog 

og fælles indsats for nødlidende. 
”Det, der forener os, er større 

end det, der skiller os”, hedder det 
i erklæringen. 

Samtidig bekender kirkerne 
fortidens synder mod enheden i 
Kristi legeme - og takker for de ån-
delige og teologiske velsignelser, 
som Reformationen har bragt.

Ingen fælles nadver
Kirkerne lover i erklæringen at 

vidne sammen om Guds nåde. 
Lederne erkender, at mange 

i deres menigheder ønsker at 
kunne holde fælles nadver. Så 
langt er man ikke kommet. Er-
klæringen giver ingen løfter, men 
peger på dialog som vejen frem. 

”Vi erkender vores fælles pa-

storale ansvar for at møde den 
åndelige hunger og tørst hos vore 
folk om at blive ét i Kristus. Vi læn-
ges efter, at såret i Kristi legeme 
skal blive helet”, hedder det.

Samtidig opfordrer erklæringen 
til at hjælpe fremmede og fl ygt-
ninge - og til at værne skaber-
værket  mod følgerne af misbrug 
og grådighed.

Frem mod enhed i Kristus
Erklæringen indeholdt også en 

hilsen til de andre kristne kirke-
samfund, som deltog i markerin-
gen. De blev opfordret til at holde 
katolikker og lutheranere fast på 
erklæringens ord, opmuntre dem 
og bede for de fælles bestræbel-
ser for enhed i Kristus. 

Fortidens konflikter skal nu 
afl øses af enhed, samarbejde og 
solidaritet. Erklæringen slutter:

”Ved at søge tættere sammen 
i tro på Kristus, ved at bede sam-
men, ved at lytte til hinanden, ved 
at udleve Kristi kærlighed i vore 
indbyrdes forhold, vil vi katolikker 
og lutheranere åbne os for den 
treenige Guds kraft. 

Rodfæstede i Kristus og i 
vidnesbyrdet om ham fornyer 
vi vores beslutning om at være 
trofaste forkyndere af Guds uen-
delige kærlighed til hele men-
neskeheden.”

Den 1. november holdt paven 
messe for 18.000 på Malmø 
Arena.

Ifølge paven er det dog stadig den katolske kirke, der er den sande kirke.

Evangelisk præst og sanger bliver 
borgmester i Rio de Janeiro
Marcelo Crivella, evangelisk præst 
og politiker, er blevet valgt som borg-
mester i Rio de Janeiro, til trods for 
byens traditionelt venstreorienterede 
kultur og vægtlægning på seksuel 
frihed for alle.

Ifølge CBN News vandt den 59-årige 
præst, der også er sanger, komponist, 
forfatter og uddannet ingeniør, afstem-
ningen med 59 procent at stemmerne.

Crivella er kendt for at leve efter sin tro. 
Han har været missionær i Afrika og er 
nu gospelsanger og biskop i pinsekirken 
The Universal Church of the Kingdom of God.

Brasilien har verdens største katolske befolkning. Samtidig er 22 
procent af befolkningen evangeliske, og de evangeliske kirker - især 
i Rio de Janeiro - er i hurtig vækst.

Bodil

Fælles indsamling til projekt 
’Trosfrihed og forfulgte kristne’
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd har i 2016 en fælles indsam-
ling til St. Georges kirke i Bagdad og deres arbejde for fred og 
forsoning i Irak.

 Fra 2017 vil man samle ind til Det mellemøstlige Kirkeråd 
(MECC), som er med til at samle de kristne i den splittede region 
og kæmper for at forsvare kristnes minoritetsrettigheder.

Kollekten er en del af Folkekirkens mellemkirkelige Råds projekt 
”Trosfrihed - forfulgte kristne.”

Folkekirken udfordres med jævne mellemrum til at tage pro-
blemstillingen omkring forfulgte kristne og trosfrihed i verden op, 
og Folkekirkens mellemkirkelige Råd har derfor besluttet at tage 
opgaven på sig foreløbig gennem fokus på kirkerne i Irak. 

Gennem hjemmesiden fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
kan man støtte arbejdet i Mellemøsten gennem organisationerne 
Bibelselskabet, Danmission, Dansk Europamission, Folkekirkens 
Nødhjælp, Mission Øst og Åbne Døre.

Bodil
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Global Leadership Summit i København:

400 ledere fi k inspiration til 
at fylde ’passionsbeholderen’ op

Af Henrik Engedal

Den københavnske udgave af 
lederskabskonferencen trak 
400 deltagere. Og der blev både 
snakket om passionsbehol-
dere, EQ, ydmyghed, Ford og 
kulturelle forskelle.

 Bill Hybels lagde ud med at 
lægge vægt på, hvor vigtigt det er, 
at vi har passion i vores arbejde:

Det er dit eget ansvar som 
leder at sørge for, at du har pas-
sion. Det er ikke andres ansvar, 
understregede han og fortsatte:

- Hold din passionsbeholder 
fuld, så vinder alle.

Og Hybels’ vision er ikke kun, 
at der kommer flere dygtige 
præster i kirkerne. Han ønsker, 
at vi ser fl ere kristne ledere i alle 
samfundslag. At de kristne vær-
dier gennemsyrer alle niveauer i 
samfundet til glæde for alle, for:

- Gud værdsætter først og 
fremmest én ting i universet - og 
det er mennesker.

EQ giver resultater
Dr. Travis Bradberry er kendt 

over hele verden som ekspert i 
følelsesmæssig intelligens, el-
ler EQ. 

Modsat IQ, så er EQ en intel-
ligens, som kan forandres livet 
igennem. Bradberry viste blandt 
andet, hvordan man kan øge den 
følelsesmæssige intelligens ved 
hjælp af moderat stress, mens for 
meget stress virker nedbrydende 
for udviklingen af EQ.

Derudover var det velkendte 
basisfaktorer som søvnens vig-
tige betydning og koffeinens 

overraskende længerevarende 
effekt på vores mentale tilstand:

- Få det under kontrol. Det 
gør din krop kampklar, men det 
er ikke altid hensigtsmæssigt, 
sagde han og frarådede, at man 
drak kaffe efter frokost, fordi kof-
feinen bliver siddende i kroppen 
så længe.

Alle liv har samme værdi
Melinda Gates er gift med Mi-

crosofts stifter Bill Gates og har 
siden 1987 været ansat i fi rmaet. 

Hun fortalte om, hvordan de 
forsøger at bruge deres mange 
milliarder til at gøre verden til 

et bedre sted. Og den tanke 
stammer fra hendes katolske 
baggrund:

- Alle liv i verden har samme 
værdi, fortalte hun og sagde, at 
hvis de virkelig mente dette, så 
måtte deres handlinger afspejle 
det. Derfor forsøger de med en 
fond at skabe samme mulighe-
der til alle i verden og udrydde 
sygdomme.

Se virkeligheden i øjnene
Fords forhenværende direktør 

og nuværende bestyrelsesmed-
lem i Alphabet (Google), vendte 
i løbet af 8 år fuldstændig bilfi r-

maet Fords udvikling til at være 
blandt de bedste i branchen. Han 
fortalte på en meget stilfærdig 
facon, hvordan man ved hjælp af 
ærlighed og inklusion og samar-
bejde kan vende udviklingen. Det 
gælder om at se virkeligheden i 
øjnene for at ændre den.

Det var næsten så simpelt, 
at hvis det ikke lige kom fra en 
person, som er blevet kåret til 
at være verdens tredjebedste 
leder, og en af verdens mest 
indfl ydelsesrige personer, så ville 
man tænke, at det måske lige var 
simpelt nok. 

På Global Leadership Sum-
mit kommer talerne ofte med en 
voldsom succes indenfor deres 
områder, så selvom løsningerne 
nogle gange blev præsenteret 
forholdsvist enkelt, så lytter man 
ekstra til dem, som har så gode 
erfaringer.

Troen på Jesus gør en 
forskel for en leder

De fleste af talerne er per-
sonligt kristne. Så der bliver ofte 
henvist til Jesu liv eller til historier 
fra Bibelen. Nogle af talerne taler 
mere tydeligt med kristne bud-
skaber end andre. 

Blandt andet talte Officer i 
Frelsens Hær, Danielle Strick-
land, tydeligt om, hvordan vi 
skal tage troens rustning på og 
gå ud med fredens evangelium. 
Men også om, hvordan Gideon 
fra Bibelen blev en uventet leder. 

Og om hvordan åndelig autoritet 
kan være vigtigere end lederprin-
cipper, og hun opfordrede til at 
bygge karakter. 

Ledelsesguruen John C. Max-
well sluttede konferencen af med 
et stærkt budskab om at leve 
intentionelt. Han viste, hvordan 
fællesnævneren for alle dem, 

som Jesus mødte var, at han 
værdsatte dem og satte pris på 
dem som mennesker. 

Han udfordrede deltagerne til 
at tænke på, planlægge og helt 
konkret værdsætte mennesker 
omkring sig i hverdagen.

- Selvviskhed og indfl ydelse
 er uforenelige, sagde Maxwell.

Undervisningen foregår som altid på video, men på trods af det føler man ikke den store afstand. 
Musikalske indslag, refl eksionstid, lyd og billedkvalitet samt værternes tilstedeværelse hjælper alt 
sammen med til at gøre den lidt fjerne undervisning nærværende. 

Det var svært ikke at blive inspireret og udfordret til Global Leadership Summit i København, hvor der, som altid, var noget at hente fra absolutte 
topledere fra hele verden. Der var blandt andet input fra Bill Gates’ kone, Melinda, chefen for Ford og ledelsesguruen John C. Maxwell.

Christoffer Thinggaard, 
med for første gang:

- Formatet af talerne er nok 
det, der lokker til. Det er folk, man 
normalt ikke kan høre. Og de ting 
de siger, har lidt mere tyngde. 
Man tænker: ”Fair nok, du har 
ledt verdens største fi rma, jeg vil 
gerne høre på din visdom.” 

Nu er jeg selv selvstændig, så 
jeg oversætter selvfølgelig alt det 
jeg hører til min kontekst. Fx var 
der en tale om teambuilding, og 
det oversætter jeg til, hvordan jeg 
håndterer de freelancere, jeg har 
ansat i fi rmaet. 

Og så var der ham fra Boeing/
Fords selvsikkerhed i, at vi bare 
skal gøre det rigtige. Han havde 
styr på fakta og var ordentlig. Når 
folk på så højt et plan kan sige så 
enkle ting, så kan jeg bruge det. 

Kasper Thorskov Hansen, 
med for anden gang:

- Det med at turde tage en 
risiko uden at tænke eller ana-
lysere det ihjel på, om det nu vil 
lykkes, men turde løbe efter sin 
vision, var noget jeg kunne bruge. 

Og så også i det hele taget det 
her med at inddrage erfaringer 
fra andre områder, som jeg ikke 
arbejder med, fx business. 

Jeg kan bruge brudstykker af 
det. Det er klart, at der er nogle, 
som fortæller om verdensom-
spændende forretninger, som jeg 
ikke kan forholde mig til. Men der 
er brudstykker af det, som jeg kan 
implementere i det, vi laver.

Kirstin Hauge Mortensen, 
med for tredje gang:

- Jeg synes, især Bill Hybels’ 
første tale talte til mig. Det med 
at se lederskabet med forskellige 
briller. Og især det med passion. 
Er du passioneret for det, du laver 
lige nu? Det fi k i hvert fald mig til 
at stoppe op i forhold til det kirke-
arbejde, jeg laver. Er det dét, jeg 
egentlig har passion for, eller er 
der en ny vinkel? Det talte virkelig 
meget til mig.

Han brugte helt konkret ordet 
’passionsbeholder’ som værktøj. 
Er den fyldt, halv fyldt eller helt 
nede at skrabe? Og det er bare 
et hurtigt og simpelt redskab til 
hurtigt at få øjnene op for, hvor 
man står henne.
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Af Jens Linde

I 45 år gik Inger Nielsen med 
en indre smerte, som hun ikke 
rigtig fi k sat ord på – hverken 
over for sig selv eller andre. Fra 
1969 til 1977 blev hun gravid 
syv gange, og alle gange mi-
stede hun barnet. Nogle gange 
i tredje måned, andre gange i 
fjerde eller femte måned og en 
enkelt gang i syvende måned. 
I alle tilfælde døde børnene 
i hendes livmoder, hvorefter 
hun fødte dem – én gang der-
hjemme og seks gange på 
sygehuset.

- Det var forfærdelig tomt 
at komme hjem efter at have  
mistet et barn. Før havde jeg 
skullet ligge i sengen og passe 
på – pludselig var der ikke andet 
at gøre end at komme op og i 
gang med at arbejde. Vi havde et 
landbrug dengang, hvor vi begge 
arbejdede. Og hele tiden lurede 
visheden om, at jeg ikke var 
gravid mere; det var det værste. 
Nogle gange følte jeg, at barnet 
bevægede sig … det var næsten 
ikke til at bære, fortæller hun.

- Dengang talte man ikke så 
meget om sorgen ved at miste 
ufødte børn. Jeg har heller aldrig 
set nogen af børnene. Ikke en-
gang det på syv måneder. 

I dag ville man nok have be-
gravet et barn på den alder, men 
barnet blev bare fjernet, uden at 
jeg nåede at se det. Det har jeg 
været ked af mange gange siden, 
og jeg har bebrejdet mig selv, at 
jeg ikke bad om at se det, og at 
vi ikke fi k det begravet. Men tiden 
var bare en anden dengang, og 
jeg var alt for ked af det til at 
kunne tænke klart.

Nu har du lidt nok
Det var først, da Inger havde 

været gravid for sjette gang, uden 
at barnet overlevede i livmode-
ren, at man undersøgte, om der 
kunne være noget galt. Indtil da 
havde man blot tænkt, at det var, 
hvad der kunne ske.

- De fandt ud af, at min livmo-
der var delt i tre, og overlægen 
mente, at det ville lykkes mig at 
føde et velskabt og levende barn, 
hvis jeg blev opereret, så der 
blev mere plads i min livmoder. 
Men da det syvende barn, som 
jeg blev gravid med efter ope-
rationen, også døde, vidste han 
ikke sine levende råd. Hvad skal 
jeg nu stille op med dig, spurgte 
han. Jeg svarede, at det skulle 
han ikke spekulere på – det skulle 
min mand, Ove, og jeg nok selv 
fi nde ud af.

- Ove sagde: Nu har du lidt nok. 
Og det havde jeg det fi nt med, for 
det var næsten ikke til at have 
med at gøre. 

Inger og Ove havde dog stadig 
et stærkt ønske om at få børn, 
så de adopterede med et par års 
mellemrum to drenge fra Syd-
korea, som nu begge er voksne. 
Den ældste af dem adopterede 
de, inden Inger blev gravid for 
syvende gang. Adoptionerne 
var på ingen måde en erstatning 
for de børn, som Inger og Ove 
havde mistet – drengene var et 
tilvalg, som havde rigeligt værdi 
i sig selv:

- Vores drenge er det bedste, 
som er sket for os. Der var en 
gang én, som sagde til mig, at 
det ikke kunne være det samme 
som selv at føde – og så kom det 
lige fra hjertet af mig: Hvis jeg 
skulle elske et barn højere, end 
jeg elsker vores drenge, ville jeg 
gå i stykker indvendig, for jeg kan 
ikke elske nogen mere, end jeg 
elsker dem.

Så må I bare prøve igen
Adoptionerne kunne dog ikke 

rokke ved den smerte, som 
de syv ufuldbårne graviditeter 
havde påført hende. Travlheden 
på landbruget og i arbejdet med 
de to adoptivdrenge, der var 
henholdsvis ni og 11 måneder, da 
de kom til Danmark, var i stand 
til at trænge sorgen i baggrun-
den – men fjerne sorgen kunne 
det ikke. Den lå hele tiden under 
overfladen og vældede med 
jævne mellemrum op.

- I perioder havde jeg meget 

ondt i maven og fi k medicin for 
mavesår. For eksempel når mine 
søskende fi k børn – så dukkede 
smerten op. Jeg talte ikke rigtigt 
med nogen om det; kun lidt med 
min søster. Dengang fi k man ikke 
sorgterapi eller andet – i stedet 
tog jeg hver gang direkte fra 
sygehuset og hjem til arbejdet 
på gården. Derfor var der ikke 
nogen, der vidste, hvor ondt det 
gjorde indeni mig, siger Inger og 
uddyber:

- Efter første gang var der 
endda en leder i den frikirke, 
som vi kommer i, der sagde til 
os: Nå, men så må I bare hjem 
og prøve igen. Det var ikke lige, 
hvad vi havde brug for at høre i 
den situation. 

- Sorgen blev faktisk værre og 
værre for hver gang – især var det 
slemt, når jeg havde mærket liv, 
eller når jeg havde været gravid 
samtidig med en fra min familie. 
Den sidste gang ønskede jeg 
faktisk et kort øjeblik, at jeg ikke 
ville vågne op igen efter bedøvel-
sen – men så kom jeg til at tænke 
på, at jeg jo havde Ove …

Skuffede over Gud
Fordi Inger og Ove er kristne, 

var det helt naturligt for dem at 
bede Gud om hjælp i perioden 
med de mislykkede graviditeter. 
Der var også folk fra deres fri-
kirke, som bad for dem. En enkelt 
gang var der tilmed en, som 
mente, at vedkommende havde 

fået en hilsen fra Gud til dem.
- Personen sagde, at Gud ville 

lade det lykkes, og det troede 
vi fuldt og fast på – hvilket kun 
gjorde skuffelsen større, da det 
så gik galt. Vi har mange gange 
spurgt Gud: Hvorfor? Vi har været 
skuffede over Gud, og efter hver 
graviditet gik der et stykke tid, 
hvor skuffelsen fyldte meget. Men 
vi har aldrig tænkt, at vi ikke gad 
det med Gud mere eller tvivlet på, 
at han var der for os. 

For Inger blev forholdet til Gud 
alligevel ramt på et dybere plan. 
Det viste sig blandt andet ved, at 
hun i kirken havde svært ved at 
synge med på sange, som hand-
lede om Guds godhed, ligesom 
hun blokerede over for at skulle 
indgå i alt for tæt fællesskab med 
de andre i kirken. 

Hun magtede ikke de andres 
glæde og var ikke i stand til at 
tage imod deres kærlighed og 
varme. Tit stod hun også og 
græd under lovsangene i kirken, 
uden at nogen så det. Det gjorde 
bare så ondt inden i hende. Hun 
fortalte ikke nogen om det – heller 
ikke Ove. 

Sådan havde hun det i fl ere 
årtier – det var først i 2014, 45 år 
efter den første mislykkede gra-
viditet, at der kom hul på bylden.

Det skal blive løgn
En dag i efteråret 2014 var In-

ger på vej til gudstjeneste, da en 
tanke pludselig slog ned i hende: 

Du kommer til at gå i graven med 
din sorg. Og da var det, som om 
noget rejste sig i hende.

- Jeg tænkte: Det skal blive 
løgn. Og så besluttede jeg mig 
for at fortælle om det hele til en 
kvinde fra kirken, som jeg talte 
godt med.

Allerede samme dag inden 
gudstjenesten greb Inger fat i den 
pågældende kvinde og fortalte 
hende hele historien.

- Så stod vi der i kirkens forhal 
og tudede om kap. Folk må have 
kigget på os. Hun sagde til mig, at 
jeg blev nødt til at tale med vores 
præst, Philip Dupont, om det, og 
det lovede jeg hende at gøre.

Det var dog ikke så ligetil for 

Inger at holde det løfte. I fl ere 
uger kredsede hun om den varme 
grød, indtil hun en mandag, hvor 
hun skulle ind med frugt til kirkens 
administration, tilfældigt stødte på 
Philip Dupont.

- Så var der ingen vej udenom. 
Jeg fi k fortalt det hele til ham, 
og han var mildest talt chokeret. 
Han anede ikke noget om, hvad 
vi havde været igennem – han 
var kommet til kirken siden da. 
Men han inviterede Ove og mig 
til at komme hjem til sig, hvor vi 
sammen kunne snakke om det.

Fuldstændig fri
Hjemme ved Philip Dupont og 

hans kone, Else, fi k Inger og Ove 
lukket op og fortalt hele deres hi-
storie – inklusiv smerten over ikke 
at have set nogen af børnene.

- Det hele var meget stille og 
roligt, selv om vi selvfølgelig var 
meget kede af det. Bagefter lagde 
præsteparret deres hænder på 
os og bad for os – og så greb 
Gud ind. Fra det ene øjeblik til 
det andet kunne jeg mærke, at 
smerten lettede – det gjorde ikke 
ondt indeni mere. I årtier havde 
jeg haft en smerte i maven, og 
den var med ét fuldstændig væk. 
Jeg kunne mærke lettelsen i hele 
kroppen – jeg var fri, smiler Inger.

Siden da har hun oplevet en ny 
form for glæde og frihed – også i 
forholdet til Ove. Og hun har ikke 
længere problemer med at synge 
sange til Gud med tekster som: 
Du er en god, god far.

- Mit sår er blevet fuldstændig 
lægt – for eksempel kan jeg nu 
glæde mig over, når andre venter 
sig. Det kunne jeg ikke før. Jeg 
har også fået en helt ny lyst til at 
være noget for mennesker. Det 
er klart, at når sådan en byrde 
forsvinder, så bliver der plads til 
noget andet. Gud har været god 
mod mig, erklærer hun.

- Men at man skulle gå så 
mange år, før man fi k hjælp …

De tabte børn
I perioden 1969-1977 var Inger Nielsen gravid syv gange, og alle syv gange døde børnene i livet på hende. Sorgterapi var et ukendt 
begreb dengang, så Inger Nielsen gik med en dyb smerte i 45 år, før hun endelig – efter en enkel bøn – blev fuldstændig lægt indeni.

Det var først, da Inger havde været gravid for sjette gang uden at barnet overlevede i livmoderen, at man undersøgte, om der kunne 
være noget galt. Det viste sig, at livmoderen var delt i tre. Foto: Michael West

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

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 



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

BØGER, MUSIK & FILMBØGER, MUSIK & FILM  
FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

Af Bill Johnson

Plads til Guds nærvær
Guds ånd bor i alle troende! Men han ønsker at fylde dig 
endnu mere, så det fl yder over til verden omkring dig. 
Johnson ansporer dig her til at søge Guds nærvær mere 
end noget andet. I denne bog vil du opdage:
• Hvordan du bliver bevidst om Helligånden og reagerer 

på ham.
• Hvordan Helligånden manifesterer sig.
• Bibelske skikkelser, som tørstede efter mere af Guds 

ånd og lærte at give ham plads.
• Beretninger om kendte kristne lederes oplevelser med 

Guds nærvær.

Bill Johnson skriver: ”Vi er i partnerskab med Gud, for at 
hans rige må komme her på jorden! Guds nærvær i os 
vil reformere mennesker omkring os – fordi de møder en 
kærlig Gud!”Giv mere plads for ham i dag!

Indbundet, 196 sider. kr. 199,-

Find mange andre spændende bøger, fi lm og musik på hjemmesiden: Hosianna.dk
HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Af Maria Schmidt

Tak for mad 
- Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kend-
te bordvers på  farvestrålende tegninger, 
som passer til teksten.
Giv sangskatten videre til dine børn. 

28 sider. A4 størrelse. Papbog. 
Kr. 98,00

Tak for mad!

Idé og illustrationer 
af Maria Schmidt 
som er mor til 3 og 
billedkunstlærer.

Af Lynn Austin

Alt bliver nyt
Nyeste roman af bestsellerforfatteren Lynn Austin. Ved at 
sammenvæve historierne om tre kvinder - datter, mor og 
frigivet slave - i en medrivende fortælling, bringer Lynn 
Austin på bedste vis historien til live omkring de svære 
år ved Borgerkrigens afslutning og den efterfølgende 
genopbygning.

”Lynn Austin har en fantastisk evne til at beskrive men-
nesker og deres indbyrdes relationer samtidig med, at 
hun formår at sætte persongalleriet ind i en historisk 
ramme, så man som læser føler sig til stede i historien og 
kan identifi cere sig med mange af problemstillingerne.”

Pia Hinderfelt

Paperback, 574 sider. kr. 249,-

Fortællinger som styrker troen: Vælg 2 stk for kr. 98, - Fortællinger som styrker troen: Vælg 2 stk for kr. 98, - 

4 kvinder - 4 forskellige liv
4 personlige fortællinger fra 4 forskellige kvinder 
med hver sin udfordring i livet. Alle oplevede de, at 
Gud mødte dem og gav nyt liv og håb ind i svære 
livsomstændigheder. 

- Kan incest tilgives? Af Jonna Theede - 189 sider
- Kun lidt slemt. Af Sara F. Jensen - 147 sider
- Fundet og fri. Af Iris M. Pedersen - 120 sider
- Jeg fandt håb! Af Birte Lykke Olsen - 142 sider

Ved bestilling på hjemmesiden, skriv ”Tilbud - 2 
bøger for 98 kr.” under bemærkninger sidst i 
bestillingen. 

Af Daniel Øhrstrøm
Det bedste er i
vente (Bog+CD)  
Forfatter og journalist Daniel Øhr-
strøm har ladet sig inspirere af kendte 
og ikke-kendtes gravsteder til at 
skrive opstandelsessalmer - med hver 
sin særlige gravsten som grundsten. 
Læs salmerne og nyd de smukke far-
vefotos af danske gravsteder. Alt sam-
men med tanke på den evighed der 
venter, når man tror på frelsen i Jesus 
Kristus. Og lyt til salmerne indsunget 
af forskellige kunstnere, fx Kloster, 
Sabina Mathew og Sofi a Hedin.  

92 sider. Indbundet. Kr. 249,00
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ANDREAS KAMMERSGAARD 
IPSEN

Tro med sko på
Som kristne hører vi ofte formu-
leringen: »Du skal ikke gøre an-
det end at tro.« Men hvad vil det 
egentlig sige at tro? Hvordan bliver 
troen til mere end en tro med hjer-
nen?
»En lille handy sag (sjov titel og 
velskrevet), der tager fat om temaet 
frelsen på en lettilgængelig og frisk 
måde, med masser af gode hver-
dagsbilleder.«
Udfordringen

RASMUS JONSTRUP  
HANSEN

Gymnasietro
Forbliv kristen og gør en 
forskel
»I tiden op til min start på gymna-
siet var der en del ting, der bekym-
rede mig ... »Gymnasietro« gav 
mig en kæmpe ro, og den gjorde 
mig meget mere afslappet om-
kring min opstart! Rasmus’ bog 
har virkelig hjulpet mig!«
Joachim Midtgaard,  
gymnasieelev

112 sider
99,95 kr.

192 sider
149,95 kr.

FFrraa 
Ny

Ny

Anmeldt af Steen Jensen

En historie kan være så god og 
inspirerende, at den er værd at 
fortælle igen. Moder Teresas 
historie er blevet fortalt før på 
både fi lm og i bøger, men histo-
rien er så inspirerende, at en 
genfortælling er velkommen.

William Riead’s fi lm ”The Let-
ters from Mother Teresa” er et 
varmt og rørende portræt af 
Moder Teresa og følger hendes 
liv i 40 år, med fokus på årene 
1946-1952.

Den makedonsk fødte nonne 
var en utrættelig fortaler og for-
kæmper for verdens fattige og 
oversete mennesker.

William Riead’s fi lm tager ud-
gangspunkt i de breve, som 
Moder Teresa skrev livet igen-
nem, og som blev offentliggjort 
nogle år efter hendes død i 1997. 
Breve, der afslørede, at hun i 
årtier havde vandret gennem et 
spirituelt mørkeland, uden at hun 
kunne mærke Gud.

Moder Teresa tabte dog aldrig 
troen på Guds eksistens, og 

midt i ”sjælens mørke nat” beva-
rede hun en klippefast tro på, at 
hendes arbejde var et udtryk for 
Guds vilje.

Kun få kendte hendes inderste 
tanker, blandt dem hendes ån-

delige vejleder, 
Fader Celeste 
van Exem (spil-
let af Max von 
Sydow), som i 
fi lmen mødes 
med den katol-
ske præst Ben-
jamin Praagh 
(Rutger Hauer) 
og  t a l e r  om 
brevene et års 
tid efter Moder 
Teresas død. 

F i l m e n  e r 
e t  k r y d s k l i p 
mellem de to 
mænds møde 
og Moder Tere-
sas liv i Indien 
fl ere år forinden.

Fra hendes 
tidlige år på Lo-

reto-ordenens kloster i millionby-
en Calcutta, hvor hun underviste 
bedre folks børn. Under en retræ-
tetur i bjergene i 1946 oplevede 
hun Guds kald til, at hun skulle ud 
af klosteret og ud blandt Calcuttas 
fattigste i slumkvartererne for at 

arbejde der. Senere stiftede hun 
sin egen orden, Missionaries of 
Charity, som bredte sig til hele 
verden. Resten er historie.

Jo, fi lmen er et varmt og rø-
rende portræt af Moder Teresas 
liv, og som biografi  giver den et 
fi nt overblik over hendes arbejde 
og store indsats. Den britiske 
skuespiller Juliet Stevenson gør 
en prisværdig indsats som Moder 
Teresa, og Max von Sydow er 
som altid driftssikker i rollen som 
den åndelige vejleder og ven.

Men filmen kan ind imellem 
også virke en anelse langtrukken, 
og lidt for pæn, uden den passion, 
som Moder Teresa selv havde i sit 
arbejde. Den er pænt fortalt, men 
kommer aldrig helt op at ringe.

Moder Teresa modtog Nobels 
fredspris i 1979 og blev af Den 
katolske Kirke saligkåret i 2003 
og helgenkåret i 2016.

 

Letters from Mother Teresa 
(DVD) Instruktør: William Riead
114 minutter • 129 kr.

Breve tegner et varmt
portræt af Moder Teresa

Anmeldt af Josua Christensen

’Fuglene over sundet’ foregår 
i 1943. En jødisk jazzmusiker 
(Arne) bor i København med 
sin kone (Miriam) og deres 
6-årige søn (Jacob). Stemnin-
gen er munter og hyggelig, 
men afbrydes af rygterne om, 
at tyskerne begynder at depor-
tere jøder. 

I første omgang afviser Arne 
rygterne, for den slags sker ikke i 
Danmark, som han siger, alligevel 
må familien fl ygte fra deres hjem, 
da tyskerne midt om natten plud-
selig står ved døren.

Familien orienterer sig mod 
Sverige, og vejen går over Gil-
leleje, hvor lokale fi skere sejler 
fl ygtninge over sundet. Men Ges-
tapo arbejder sammen med dan-
ske kollaboratører, og pludselig 
afhænger familiens overlevelse 
af deres danske medborgeres 
barmhjertighed og hjælp. 

Det bliver i bogstavelig forstand 
en kamp på liv og død.   

Fokus på Anden
Verdenskrig i Danmark

’Fuglene over sundet’ følger 
i kølvandet på 9. april og Under 
sandet, som er de seneste dan-
ske fi lm, der omhandler Anden 

Verdenskrig herhjemme. 
Og det er tydeligt, at historien 

skal fortælles i fl ere nuancer end 
de meget glorificerende, som 
man kan fi nde bevidnet på Yad 
Vashem, Holocaust-museet i 
Jerusalem. 

Nicolas Bro leverer en pragt-
præstation og er yderst troværdig 

i sit skuespil. Han spiller den lette-
re fordrukne og moralsk fl ossede 
skipper, som fuldstændig uberørt 
kan vende ryggen til en familie, 
som ikke har nok kontanter til 
turen. Hans store, kantede krop, 
og tomme ansigtsudtryk virker 
akkurat så grotesk, at situationen 
skriger til himlen. Hans selvisk-

hed står i skærende kontrast til 
andre, som vitterligt satte livet 
på spil uden at forvente noget til 
gengæld. På den måde nærmer 
vi os et mere troværdigt billede af 
nogle meget afgørende måneder 
i den dansk-jødiske historiebog. 

David Dencik og Danica Curcic 

har de to hovedroller som foræl-
dre på fl ugt. Selve den fysiske 
følelse af at være på fl ugt er ramt 
ret godt. Man mærker helt ude i 
biografsalen det fysiske ubehag, 
som personerne på lærredet 
portrætterer, når de vandrer rundt 
i skovene om natten, forslåede, 
kolde og afskåret fra familie, ven-
ner og andre, som kan hjælpe. 
På fl ugt fra en overmagt, som 
betragter dem som mindre værd 
end et dyr og ikke tøver med at 

likvidere en far midt på gaden, og 
ikke ynkes over et barn med lun-
gebetændelse, som sidder ude i 
kulden og langsomt dør.

”Det er lærerigt og instruktivt. 
Ingen kan være i tvivl om de gode 
hensigter, og da oktobernatten 
først strammer til, bliver det også 
en spændende fi lm. Men karak-
tererne er typer, og det moralske 
register er meget fi rkantet.” (Bo 
Green Jensen – anmeldelse i 
Weekendavisen)

Hvordan behandler
vi mennesker i nød?

Filmen stiller på den måde 
et både aktuelt og eviggyldigt 
spørgsmål, ikke mindst til den, 
som bekender sig som kristen, 
hvordan behandler vi de men-
nesker, som andre ikke regner 
for noget? Mennesker på fl ugt 
og mennesker i nød. Der er 
undskyldninger nok for den, som 
ikke ønsker at udsætte sig selv for 
fare, besværligheder og risikoen 
for selv at blive ramt af disse men-
neskers ulykke. 

Men set i historiens klare lys 
vender sådanne undskyldninger 
som en boomerang tilbage og 
anklager den passive for, i sin 
passivitet, at være delagtig i 
ondskab og blottet for moral og 
kristent sindelag. 

Fuglene over sundet
95 min. • Premiere: 27. oktober

Hvem hjalp ’fuglene’ over sundet?
Fuglene over sundet er den tredje i rækken af nye danske fi lm, som handler om Anden Verdenskrig herhjemme. Filmen skildrer
en ung dansk-jødisk families fl ugt mod Sverige og rejser det eviggyldige spørgsmål, hvordan behandler vi mennesker i nød?

Danica Curcic og David Dencik har hovedrollerne som det jødiske ægtepar på fl ugt. Foto: Christian Geisnæs, SF Film
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
17. -  19. marts 2017

Behandling . rådgivning

Få din annonce med Ring 7356 1506

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

PETER LAUGESEN
Familieterapeut & Neurofeedbackterapeut

51 30 02 86

pl@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk 

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760
gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!
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Du inviteres til spændende

Gospel Outreach 
aften i Vejle

Onsdag d. 9/11
kl.19.00
 

Vejle Pinsekirke
Grejsdalsvej 16
7100 Vejle
 

Evangelist Per Hyldgaard medvirker. 
Masser af video og vidnesbyrd om 
hvordan tusindvis kommer til tro og om 
mirakler, som Gud gør i dag.
 
Alle er velkomne!
 

Evangelist 
Per Hyldgaard, 
Gospel Outreach

Elfenbenskysten

Burma

n Brasilienn

Cameroun

Bangladesh

gospeloutreach.dk- Verdensmission fra Danmark

Gratis entre 
og kaffe, men 
mulighed for at 
give en frivillig 
gave til arbejdet.

Om Halloween 
og højesteret

Jens Peter Lauge Giversen (JPLG) 
skriver i et læserbrev i Udfordringen 
den 16. oktober 2016 at Halloween 
er ”et typisk amerikansk ord, der 
er opfundet efter 1961”. Det er ikke 
korrekt. Ordet  (som er en sam-
mentrækning af ”All hallow even”, 
dvs. allehelgensaften) stammer fra 
Skotland, hvor det sandsynligvis 
har været i brug i hvert fald siden 
1600-tallet og i hvert fald er bevidnet 
som titel på en melodi fra 1724. (Kilde: 
http://www.etymonline.com/index.
php?term=Halloween&allowed_in_
frame=0). Det hedenskab som des-
værre tit overskygger det kristne 
indhold i festen, er heller ikke nogen 
moderne amerikansk opfindelse, 
men stammer fra en førkristen kel-
tisk årstidsfest der fandt sted på 
omtrent samme tidspunkt (se https://
en.wikipedia.org/wiki/Samhain).

Med hensyn til den amerikanske 
højesteretsdom fra 1961 som ifølge 
JPLG havde den konsekvens at Gud 
og Bibelen blev ”forvist fra det of-
fentlige rum”, så ved jeg ikke hvad 
det er for en dom han refererer til. 
Der var tre højesteretskendelser i 
USA i 1961 som havde noget med 
religion at gøre, nemlig McGowan v. 
Maryland og Braunfeld v. Brown (som 
begge fastslog at lokale myndigheder 
gerne må forbyde butikker at have 
søndagsåbent, såfremt formålet med 
forbuddet ikke udelukkende er religi-
øst), samt Torcaso v. Watkins (som 
fastslog at et bestemt religiøst tilhørs-
forhold ikke kan gøres til betingelse 
for at man kan bestride et offentligt 

embede). Det er også muligt at JPLG 
refererer til Engel v. Vitale fra 1962 
(hvor en gruppe jøder fi k medhold i 
at lokale myndigheder ikke må op-
fordre skolebørn i offentlige skoler til 
at bede en bestemt kristen bøn) eller 
Abington School District v. Schempp 
fra 1963 (hvor en far fi k medhold i at 
skolen ikke måtte tvinge hans søn til 
at deltage i skolens morgenandagt). 
Man kan være enig eller uenig i de to 
sidstnævnte afgørelser, men det er 
helt ude af proportioner at sige at de 
var udtryk for at ”Gud blev afsat” – og 
afgørelserne har i hvert fald intet med 
Halloween at gøre!

Det ville klæde JPLG at afholde 
sig fra at bringe usandheder til torvs, 
samt fra at forsøge at give ameri-
kanerne skylden for unoder som vi 
europæere selv har fundet på.

NIKOLAJ HARTUNG KJÆRBY

FREDERIKSSUNDSVEJ 355A
2700 BRØNSHØJ

Debat

Folkeafstemning 
- om hvad dog? 

Forleden cirkulerede en videoopta-
gelse på facebook af to livlige fostre i 
deres mors mave. Vi må tænke på, at 
fostre begynder tidligt at bevæge sig. 
Allerede få uger efter befrugtningen 
(omkring 8. uge) bevæger det lille 
foster sig rundt inde i livmoderen, selv 
om der er fl ere uger eller måneder til, 
at den gravide kan mærke fosterets 
bevægelser. 

Netop nu rejses en debat, om det 
skal tillades at fjerne det ene af de 

levedygtige fostre, da udsigten til tvil-
linger kan tage pippet fra den unge 
mor og børnenes far. 

Jeg er selv far til to tvillingedrenge, 
og bare tanken om at min kone og 
jeg kunne få fjernet den ene i foster-
tilstand, får det til at løbe koldt ned af 
ryggen på mig. Begge mine drenge 
har givet os forældre store glæder, to 
søde svigerdøtre og fem børnebørn. 

For 17 år siden mødte jeg, som 
den første dansker, en børnesoldat, 
da hun som kvoteflygtning kom til 
Danmark. Siden da har hun fået tre 
børn, en pige på nu 7 år og to tvillin-
gedrenge, som nu er godt 3 år gamle. 
Til spørgsmålet: Hvad ville du sige til, 
hvis du havde haft mulighed for at få 
fjernet den ene af drengene, da du 
ventede dem? 

”Sig det ikke!” sagde hun. ”Men 
skriv til dine læsere, at jeg lider 
mere ved tanken, end summen af 
lidelser jeg bærer på fra min tid som 
børnesoldat.”    

Min datter minder mig om, at 
kronprinsparret også har tvillinger. 
Intet er mere utænkeligt end at fjerne 
en levedygtig fostertvilling, blandt de 
nævnte forældre, og talrige andre i 
samme situation, må jeg mene. 

Ifølge grundloven er der situationer, 
hvor det ikke er politikerne, men lan-
dets borgere der skal have det sidste 
ord. Den situation er indtruffet, hvis 
det ellers lod sig gøre. Fordi en folke-
afstemning kunne afgøre, om vi, som 
en kristen nation, handler i  modstrid 
med, hvad et fl ertal i befolkningen 
vil tolerere. 

KNUD HELD-HANSEN, 
JUELSPARKEN 2, 2.TV., 
9210 AALBORG SØ

Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk. Max 200 ord.

Af Bodil Lanting

- Awakening Europe handlede 
om det udadvendte. At vi skal 
stå op for det, vi tror på 24/7.

Det fortæller Zane Christensen 
fra Kolding. Hun deltog sammen 
med sin familie i Awakening kon-
ferencen i Stockholm.

Zane og Ole var med til mø-
derne morgen, eftermiddag og 
aften. Derimod var de ikke med 
til workshops imellem møderne af 
hensyn til børnene på 9 og 12 år.

- De gik til ’Kids Awakening’, 
men det var lidt svært, fordi det 
hele var på engelsk eller svensk. 
Men ellers var de glade for at 
være sammen med os i Stock-
holm, og de vil gerne afsted igen, 
siger Zane.

Kristen 24/7
- Awakening Europe handler 

mest om at udruste og opmuntre 
kristne til tjeneste. Det handler 
om at gå ud og evangelisere som 
aktive, synlige kristne.

Jeg har været til møder i Kø-

benhavn, hvor det mere handlede 
om helbredelser og oplevelser 
med Gud, forbøn osv.

Her handlede det mere om det 
udadvendte. Vi skal lære at stå op 
for det, vi tror på. Og vi skal ikke 
lade os skræmme, for vi er købt, 
og prisen er betalt.

Er skandinaver lukkede?
Nogle folk fra København kan 

godt se jyder som lukkede og 
generte. Men talerne kom fra 
andre lande, og de havde på 
forhånd hørt, at folk i Skandina-
vien er sådan. At vi i vores del af 
Europa generelt er mere hårde 
og lukkede.

- Der var ligesom lidt ’låg’ på 
det hele. Det følte jeg også var en 
forskel fra sidste år, da vi mødtes 
i Tyskland. Det var der også en 

af lovsangslederne, der syntes. 
Han  prøvede at få mere gang i os:

”Vi er ikke her for at optage en 
CD. Come on!”, sagde han.

”Jesus så mig virkelig!”
Så var der fl ere tusinde, som 

var på outreach i Stockholm. De 
uddelte fribilletter til aftenmødet. 

Nogle af dem mødte en kvinde, 
som havde ondt i foden. De bad 
for hende, og Gud viste dem, at 
hun havde trådt på noget skarpt. 
Det blev meget stort for kvinden, 
at hun blev helbredt. Men hun var 
også meget berørt af den tanke, 
at ”Jesus så mig”.

Og fordi hun oplevede det, var 
der også en muslimsk kvinde i 
nærheden, som kom til tro på 
Jesus! slutter Zane Christensen.

Næste års Awakening Euro-
pe skal foregå i Prag. Eventet 
har overskriften ’Awakening 
Europe Reformation 2017’, 
fordi ”Europa har brug for en 
ny reformation”, oplyser ar-
rangørerne.

Visionen bag Awakening EuropeVisionen bag Awakening Europe er... er...
- At holde festivals med lovsang, bøn, gadeoutreach og fokus 

på visioner for fremtiden verden over, for at mennesker kan 
møde Jesus.Målet er at se en mere fri verden, tryg for alle, fuld 
af kærlighed og fred, hvor Guds nærvær og glæde kan opleves i 
dagligdagen. Mere af Gud i et land vil ændre og berige kulturen.

Awakening vil udruste folk til at dele passionen med andre, så 
de frimodigt lever for Jesus og forvandler nationerne.

Sidst men ikke mindst handler det om at vinde mennesker for 
Jesus. Opfylde missionsbefalingen ved at forkynde evangeliet 
og demonstrere Guds godhed og kraft. Det er ikke kun op til 
evangelister at vidne. Det er en opgave for enhver kristen at re-
præsentere Jesus nårsomhelst og hvorsomhelst - som en livsstil.

’En kæmpeoplevelse at være 
til Awakening i Stockholm’

 Todd White var den største 
oplevelse som taler, fortæller 
Zane. Han var stofmisbruger 
og ateist i 22 år, indtil Gud 
satte ham helt fri i 2004.

Lovsangen og det at så mange kristne var samlet, var en fantastisk oplevelse, siger Zane Christensen.

Pastor Ben Fitzgerald er 
født i Australien og leder af 
Awakening Europe. Han blev 
kristen i 2002, mens han var 
dybt afhængig af stoffer.

Lørdag aften deltog op mod 30.000 til Awakening Europe i 
Friends Arena i Stockholm.
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Synspunkt Stillinger

Diverse

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Bøger & Musik

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                  

Ferie

Møder & Arrangementer

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

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.

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

En stor og opmuntrende hilsen her fra Korinth. Opmuntringen 
ligger i, at Højesteret nu har berammet vor sag om to mini-
steriers påståede grundlovsovertrædelse til den 16. marts 
2017, kl. 09:00.

Det var blevet os fortalt, at det ville tage halvandet år, før borger-
nes appel kom for retten - men det er nu kun små ’seks måneder’, 
så løber denne ’borgerprotest mod staten’ af stabelen.

Der bliver ikke som ved landsretssagen i juni 2016 3 dommere, 
som deltager - men nu 7 dommere, idet sagen er erklæret for ’at 
være principielt med stor betydning for samfundet’. Ved landsret-
ten gav dommerne staten medhold i, at (som kammeradvokaten 
præciserede): ’Staten er kirkens synode, regeringen er dens pave, 
og kirkeministeren dens ærkebiskop. 

Danmarks frikirker er i mellemtiden blevet opmærksom på, at 
også de skal nu ’have deres forhold ordnet ved lov’ (§ 69 grl.) - og 
et ildevarslende dokument (’Enighedspapiret’) er blevet offentlig-
gjort. Heraf fremgår, at de ’afvegne trossamfund’ (som er det 
offi cielle navn på frikirkerne) skal underskrive en ’løfteerklæring’ 
samt (hvilket især har skabt ængstelse blandt vore jødiske med-
borgere) ’skal indlevere detaljerede oplysninger om deres ritualer’. 
Et kært ægtepar har netop sendt mig en forskrækket mail med 
spørgsmålet: ”Forlanger man også noget lignende af de hemme-
lighedsfulde loger?” (der som bekendt er kendt for at praktisere 
særlige, særegne ritualer).

Det er nu mere end tydeligt, at der er kræfter i vort samfund, som 
vil have Danmarks grundlov ændret, så at ’den kristne formålspara-
graf’ i Danmarks Grundlov (§ 4) fjernes! Vor forening har imidlertid 
kun dette ene formål at ’forsvare Danmarks Grundlov - især den 4. 
paragraf’, så det bliver fra nu af alle medlemmers opgave - enkeltvis 
eller i grupper - at tage del i denne forsvarskrig!

I den forbindelse offentliggør jeg fremover en række ’NOTATER’ 
på Grundlovsforeningens forside. Ideen bag dette initiativ er, at man 
henter (downloader) eller får nogen til at hjælpe med at gøre det, 
for i de kommende uger og måneder udholdende at omdele dem!

De bør gives til de lokale dagblade eller regionsaviser, radio, TV, 
biblioteker, menighedernes bogborde (med pastorens tilladelse) 
opslagstavler, venner, fjender, familie o.s.v. Krigen er begyndt - 
og efter marts-retssagen bliver det selve slaget om grundlovens 
bevarelse, der står på dagsordenen.

Det er mit håb, at vi kan arrangere en samling én af de første 
dage i det nye år, for dér sammen at lægge råd om, hvad vort 
næste skridt bliver.

Til sidst men ikke mindst, så løber advokatregningen op - og 
det er vigtigt, at hvert eneste af foreningens medlemmer fra dags 
dato slutter op om det indsamlingsprojekt, som under betegnelsen 
’Borger-Burger’ blev iværksat for et par år siden. Ideen er, at man i 
den tid, som nu er tilbage til den 16. marts 2017, spiser én burger 

mindre om måneden og i stedet sender de 50 
kr. til foreningen. På seks måneder er det 

300 kr. Gør alvor af det i dag - og hjælp 
med, at medlemstallet stiger - så vil vi 
være i stand til at klare de udfordringer, 
som vi står overfor. Krigen er begyndt!

Af Johnny Noer
Formand for 
”Med grundlov skal land bygges”

Krigen er begyndt

Stilling som børne- og ungemedarbejder og 
frivilligkoordinator ved Sct. Hans Kirke i Odense
En 30 timers stilling som kombineret børne- og ungemed-
arbejder og frivilligkoordinator ved Sct. Hans Kirke i 
Odense er ledig til besættelse pr. 1. februar 2017.  

Ansøgningsfrist er den 1. december 2016.  

For uddybet stillingsopslag og information om kirkens 
øvrige arbejde henvises til kirkens hjemmeside:
www.scthans-kirke.dk

 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 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

Plej sjæl og legeme på en uges ferie i fantastiske om-
givelser. Tid til fordybelser i Bibelen og ferieoplevelser i 
sol og varme.
Hvornår: 25. februar - 4. marts
Rejseledere: Mette og Børge Haahr Andersen
Udrejse fra både Billund og Kastrup

Læs mere på www.
felixrejser.dk/GranCanaria  
eller kontakt os på 7592 2022

Gran CanariaBIBEL- OG BADEFERIE

RABAT   500 kr. ved tilmelding senest d. 28/11

Rådgivning

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

v/cand.pæd. og psykoterapeut MPF
Birte Hjermind Jensen, Hillerød
sikkert.sted@gmail.com    
Telefon: +45 2984 5703

Omsorg for ånd, sjæl og krop
- psykoterapi på kristen grund

IPSICC

En spændende stilling som administrationschef for Caritas Danmark 
skal besættes - vær med til at hjælpe mennesker internationalt og i 
Danmark.

ADMINISTRATIONSCHEF
Administrationschefens opgaver er primært at varetage den daglige 
ledelse af sekretariatet i forhold til økonomi, personale og admini-
stration. 

Vi forventer, ansøgere har:
•  erfaring med økonomiledelse.
•  erfaring med personaleledelse og HR palettens opgaver. 
•  flair for administration og velfungerende sekretariatsmæssige 
rammer. 

SEND DIN ANSØGNING: 
Vi forventer, at du i din ansøgning beskriver, hvorfor du har lyst til 
at være en del af en arbejdsplads og organisation, der bygger på det 
kristne livs- og menneskesyn. 

Senest mandag den 21. november kl.10.00 skal din ansøgning være 
indsendt via e-mail til jsu@caritas.dk. Skriv ”administrationschef” 
i emnefeltet. Spørgsmål rettes til generalsekretær Jann Sjursen 
(38180024/30264901). Samtaler i uge 47+48. Tiltrædelse i januar 
2017.

Se mere om stillingen på www.caritas.dk

Caritas er den katolske kirkes humanitære organisation med organisationer hjem-
hørende i 164 lande. Caritas Danmark arbejder med nødhjælp og udvikling i 10 
lande og med sociale projekter i Danmark for au-pairs, familier og flygtninge. Om-

sætningen er på kr. 60 mio. årligt. Sekretariatet har pt. 19 ansatte.

ADMINISTRATIONSCHEF TIL CARITAS
(GENOPSLAG - ÆNDRET PROFIL)

Caritas
Danmark

Udfordringen udkommer hver søndag!



Udfordringen søndag den 6. november 2016  KRYDSORD . 19

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 43:

Aase Svarre Thise
Vissingsgade 20, 2 th.
7100  Vejle

Kodeord: Opstandelse 

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 10. 
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 

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

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

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

Søndag d. 27/11 kl. 19.00 
Fristedet Brovst, Kirkegade 26. Julekoncert

Søndag d. 04/12 kl. 10.00 
Hjørring Bap  stkirke, Sct. Olai Pl. 7. Julekoncert

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

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 
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Steen Jensen

Dr. Herbert Hillel Goldberg
- Mellemøsten-ekspert og bibellærer taler

søndag d. 6. november 2016 kl. 19.00

i Kristent Centrum, Perikumvej 2, 9000 Aalborg

Dr. Goldberg arbejder bl.a. for at proklamere 
sandheden om Israel på et bibelsk grundlag, 
og set i et historisk perspektiv og i lyset af 
international lov.

Han udgiver nyhedsbrevet HASHIVAH om 
den aktuelle udvikling i Mellemøsten med 

historiske og bibelske perspektiver i lyset 
af profetierne.

Tim & Charmaine Philips

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder i ”Aktive seniorer”
Hør spændende foredrag om tro og liv:

9. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Tim & Charmaine 

Philips, Gospel Outreach, USA

16. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

23. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Asbjørn Kristiansen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
27. november kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Asbjørn KristiansenJørgen Christensen

To fyre kommer gående i lige retning mod os. De har en 
rastløs og voldelig udstråling. Store halskæder, karseklip-
pet hår og tyrenakke. Det ligner boksere. Er et tæskehold 
sendt ud for at stoppe vores gademission? 

Jeg synker en ekstra gang, og hjertet er kravlet op i halsen. 
Frygtsomt henvender jeg mig til dem. Måske har de spottet 
vores betænkelighed, for de smiler bredt og erklærer sig som 
muslimer. Under samtalen oplever vi en kærlighed til disse to 
fredens ungersvende, som tilfældigvis er født ind i en muslimsk 
kultur. Kunsten er at bygge bro mellem vores forskellige opfat-
telser af Jesus. De tror, han er en død profet, men vi er gået et 
skridt videre og tror, han er Guds søn. Jeg er blevet lidt mere 
kæk: ”Hvis I har ondt et eller andet sted, skal I se noget syret.”

Den ene har haft problemer med sin skulder efter et kara-
testævne for tre uger siden. ”Kan du mærke noget lige nu?” 
-  ”Sagtens”, svarer han. 

De udveksler indforståede blikke a la: Okay, lad det komme 
an på en prøve. 

”Om lidt bliver du sat fri af din smerte”, siger min makker 
defi nitivt. Ikke for at skabe en forventning. Det har intet med 
psykologi at gøre, men er en direkte trussel og konfrontation 
mod fjenden, og et vidnesbyrd om den levende Jesus.

Bruce Lee har engang sagt: ”Jeg vil hellere møde en mod-
stander, der har øvet 10.000 slag én gang, end en modstander, 
der har øvet ét slag 10.000 gange.” Vi gør os klar til at slå vores 
åndelige modstander, Djævelen, med det mest effektive slag i 
verdenshistorien: Navnet Jesus!

”Ahmed tjek din skulder, nu!” Hans skæve smil stivner. ”Cool, 
hvad skete der, mand?” Vi fortæller ham det igen. ”Hvad med 
dig?”, spørger  vi vennen. ”Nej tak, jeg har set nok for i dag,” 
siger han.

Resultatet var givet på forhånd. Helt nøjagtigt for 2016 år 
siden. ”Ved hans sår blev vi helbredt”. Guds kraft er konstant, og 
står hele tiden til rådighed for os kristne. I kampen for at frigive 
fanger og sætte undertrykte i frihed, 
er det vores opgave at stemple 
ind med tro og action. Praktisk 
træning, disciplin og vilje til at 
stille op for Gud og mennesker, er 
opskriften på vinderslaget.

Jesus og Bruce Lee

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

Søndag d. 6. november kl. 10.30

Max Büsman
Tema: Guds frelsesplan

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

Kommende møder: 
13/11 David Hathaway, helbredelsesprædikant fra Rusland
20/11 David Hansen & Matthias Lekardal 

TEMA: Hvem er Gud?
Peter Kjær taler
Søndag d. 16. oktober
kl. 10.30

Alle er velkomne!

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10.30,
Bedemøde onsdag 19.30, Ungdomsmøde torsdag 19.30
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Søndag 6. november kl. 14 på DR K: Gudstjeneste fra Vor Frue Kirke, Aarhus. Alle Helgens søndags-
gudstjeneste med sognepræst Mette Maria Kristensen begynder i den dunkle Kryptkirke i Vor Frue 
Kirke i Aarhus. Her har der været holdt gudstjenester siden 1020, først i Kong Frodes Stavkirke og 
siden 1060 i en stenkirke. Foto: DR Kirken.

Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 6/11
14:00 Gudstjeneste fra Vor Frue 
Kirke, Aarhus. Alle Helgens søn-
dagsgudstjeneste med sogne-
præst Mette Maria Kristensen 
begynder i den dunkle Kryptkirke 
i Vor Frue Kirke i Aarhus. Her har 
der været holdt gudstjenester siden 
1020, først i Kong Frodes Stavkirke 
og siden 1060 i en stenkirke. Krypt-
kirken forsvandt under klosterbyg-
geriet i midten af 1200-tallet, og 
først i 1955 blev den afdækket. 
Gudstjenesten slutter i lyset, og 
seerne er velkomne til også at 
fi nde og tænde lys. Genudsendes 
mandag kl. 8.30 og lørdag kl. 8.30.

Mandag 7/11
07:00 Tro, håb og kærlighed (6:8)
Mød tre præster og en pastor, der 
alle har fundet Gud, men stadig 
leder efter kærligheden. Nordvision 
fra Sverige.

Tirsdag 8/11
07:00 Tro, håb og kærlighed (7:8)
Mød tre præster og en pastor, der 
alle har fundet Gud, men stadig 
leder efter kærligheden. 

Onsdag 9/11
07:00 Tro, håb og kærlighed (8:8)
Mød tre præster og en pastor, 
der alle har fundet Gud, men har 
ledt forgæves efter kærligheden 
- indtil nu

21:30 1000 års tro: Danernes 
store religionsskifte
Historien om kristendommen i 
Danmark er en dramatisk for-
tælling om brutale magtkampe, 
folkeoprør og spirende demokrati 
fra vikingetiden og frem til i dag. I 
dette program undersøger værten 
Cecilie Nielsen, om det egentlig 
lykkedes for Harald Blåtand at 
gøre danerne kristne, da han rejste 
Jellinge-stenen i 965? Og også 
hvorfor man fi nder en Jesus-fi gur i 
danskernes rødbedefarvede pas? 
Genudsendes søndag kl. 14.45.

22:00 Tro, håb og videnskab
Evolutionsbiolog Eske Willerslev 
jagter til dagligt videnskabelige 
svar på menneskets udvikling gen-
nem årtusinder, men samtidig tror
han også på åndelige kræfter, som 
ikke kan bevises. I fi re programmer 
møder journalist Gertrud Højlund 
fire prominente danske naturvi-
denskabsmænd til en snak om 
deres forhold til det religiøse og 
spirituelle. For hvordan kan man vie 
sit liv til fakta og viden, og samtidig 
tro på noget, der ikke kan måles 
og vejes? Genudsendes søndag 
kl. 15.15.

Søndag 13/11
11:20 Biblens begravede hem-
meligheder (1:3)
Britisk dokumentarserie fra 2011.
(The Bible’s Buried Secrets)
Den britiske religionsforsker Franc-
esca Stavrakopoulou besøger 
nogle af de største arkæologiske 
udgravninger i Mellemøsten for at
kaste lys over nogle af Det Gamle 
Testamentes mest elskede histo-
rier. Francesca mener ikke, at hi-
storien om Edens Have har at gøre
med menneskets oprindelse, men 
at den snarere gemmer på en 
fortælling om dramatiske hændel-
ser med en bestemt person på et 
bestemt sted for 2.500 år siden. 
Derfor opsøger hun stedet, hvor 
Edens Have lå.

12:15 Biblens begravede hem-
meligheder (2:3)
Den britiske religionsforsker Franc-

esca Stavrakopoulou lægger Bib-
len under mikroskopet og sætter 
spørgsmålstegn ved, om de gamle 
isrealitter kun troede på én gud, 
som Biblen påstår.

13:05 Biblens begravede hem-
meligheder (3:3)
Den britiske religionsforsker Franc-
esca Stavrakopoulou dykker ned i 
historien om Kong David - national 
helt og ikon for det jødiske folk, 
gudbenådet konge for de kristne 
og kendt som barnekrigeren, der 
besejrede kæmpen Goliath. 

14:00 Gudstjeneste fra Vor Frue 
Kirke, Aarhus
Sognepræst Marianne Frank Lar-
sen holder gudstjeneste i Vor Frue 
Kirkes Kor for en lille menighed i 
byens ældste kirke, der også har
rummet sortebrødrenes kirke i ka-
tolsk tid. Genuds. 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

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

Radio 

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 6/11
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmessen fra Vor Frue Kirke, 
Aarhus Stift, Alle Helgens Dag.
Prædikant: Marianne Frank Lar-
sen. 19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 7/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 8/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 9/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Da danerne blev døbt. Professor 
Martin Schwarz Lausten ser på 
helligstedet Solbjerg og besøger 
skurvognen for at fortælle om tiden, 
da Hvide Krist kom til landet.
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 10/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 11/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 12/11 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 13/11
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
09.54 Gudstjeneste (P1)
19.30 Mennesker og tro (P1)

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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Kunne du ikke bare tage mig ud en aften, så vi kan 
komme lidt væk fra det hele? (Se 1 Mosebog 6-8)

Af Leon Have Thomsen

’Vi har ikke gjort noget’.

Det var lægens ord, efter at 
Gud havde grebet ind på mira-
kuløs vis.

Komplikationer
For 20 år siden kom en pige til 

verden på en dejlig sommerdag. 
Men solen skinnede ikke over 
hospitalet. Hun var født med en 
kæmpe svulst fra lysken og ned 
til knæet. 

Det var klart, at der måtte 
gøres noget, men inden længe 
blev det også klart, at lægerne 
ikke kunne gøre noget. De måtte 
konstatere, at hvis det fortsatte, 
som det gjorde nu, hvor visse 
blodværdier nærmede sig et kri-
tisk lavt punkt, så var den eneste 
udvej at amputere benet.

I en tynd tråd
Kate Michelles liv og førlighed 

var på spil. I bogstavelig forstand 
blev himmel og jord sat i bevæ-
gelse, mails, fax og telefoner 
glødede med appel om forbøn, 
samtidig søgte lægerne eksperter 
over hele jorden, men uden nogle 
positive resultater. 

Rigshospitalet gjorde det mu-
ligt, at forbedere kunne komme 
ind på afdelingen. Den følgende 
weekend meddelte lægerne, at 
situationen nu var så kritisk, at 
man ikke så anden udvej end at 
amputere efter weekenden. 

Svar på bøn
Miraklet skete! I løbet af week-

enden steg blodværdierne til det 
næsten normale og var snart 
normale. Svulsten begyndte at 
spise sig selv. Lægerne rensede 
og plejede og fjernede det be-
tændte væv. 

Og overlægen sagde: ’Vi har 
ikke gjort noget!’ Det var hans 
stille erkendelse af miraklet.

Jeg har gode ben
Behandlingen fortsatte, men 

efterlod meget synlige ar, som 
enhver kunne se. For Michelle 
betød det ind imellem drillerier 
i skolen, men inden længe kom 

hun til denne erkendelse: ’Kan 
I sige, at Jesus har givet jer et 
nyt ben?’ 

Hendes standard-svar var: 
’Jeg har gode ben, for Jesus har 
helbredt mig’. Denne frimodige 
tro har fulgt hende lige siden. 

Benet var fyldt med noget, man 
kunne kalde åreknuder, men de 
kunne først behandles, når hun 
blev voksen. Hun blev opereret i 
denne sommer, alt er gået fi nt, så 
det er stadig ’gode ben.’

Studier og arbejde
Efter studentereksamen i 2015 

(IBS), med arbejde hos bageren, 
fortsatte hun der for at spare 
sammen til DTS (Discipelskabs 
Trænings Skole)  i Perth, YWAM 
Australien. Michelle havde været 
med som ungleder i Kings Kids 

i fl ere år og havde lyst til at fort-
sætte i det spor.

Perth, New Zealand og Fiji
Opholdet i Australien blev et 

både indholdsrigt og udfordrende 
½ år. Det handlede om at kunne 
høre, hvad Gud siger, og at se 
hvordan han griber ind både i ens 
eget og andres liv. 

Michelle fortæller:
- Jeg har altid haft lyst til at kom-

me til Australien, først tænkte jeg 
på Sydney, men da jeg søgte på 
YWAM Sydney, dukkede YWAM 
Perth op. Jeg blev straks grebet af 
deres værdier, fokus og DTSer, alt 
i mig sagde: ’Det er skolen for mig.’

Evangelisation i 
’Hobbitland og Narnia’

- At komme til New Zealand var 

som en drøm, der gik i opfyldelse, 
men også lidt skræmmende, 
deres levestandard og situation 
ligner meget vores, et par gange 
om ugen gik vi ud med ’Gode Ny-
heder’ evangeliet, og kunne vise, 
hvad der er vigtigt for os. Der blev 
også luget meget ukrudt og ydet 
hjælp i lokalområdet og kirker. På 
den måde hjalp vi til med at bære 
deres byrder.

Orkanens ødelæggelser
- Vi kom til Fiji få måneder efter 

orkanens ødelæggende hærgen 
med nødhjælp. Vi besøgte de 
syge på hospitaler, og for mit 
vedkommende kom jeg på bør-
neafdelingen. 

Vi havde sparet på vores bud-
get, så vi havde mulighed for at 
hjælpe i landsbyen Naviyago. For 
pengene kunne vi hjælpe familien, 
som havde taget imod os, og vi 
besluttede at bruge vore penge 
til at købe mel, salt, ris osv. til alle 
52 huse i byen. 

Det var en vild oplevelse, at 
noget så småt i vores øjne kunne 
være en KÆMPE hjælp i deres, 
det gav en mulighed for at bede 
for fl ere hundrede mennesker og 
velsigne dem.

Tilbage til Perth
- Allerede efter et par måneder 

på min DTS følte jeg, at Gud 
kaldte mig tilbage til Perth, tanken 
forsvandt ikke, tvært imod, kaldet 
blev bare stærkere med tiden. 

Jeg ønsker at lære mere om 
mig selv og om Jesus, jeg ønsker 
et mere dybtgående forhold til 
ham. Derfor glæder jeg mig til at 
se, hvad Jesus har i vente for mig, 
og de oplevelser jeg får, ikke bare 
som stab og medarbejder, men 
også med andre og hele YWAM 
Perth familien.

Det er muligt at følge med
Michelle rejser ti lbage ti l 

Australien i november. Hendes 
missionsarbejde kan følges på 
bloggen: mynewadventure2016.
wordpress.com. 

Artiklen er skrevet af Michel-
les bedstefar.

Michelle blev født med en kæmpesvulst på benet, og lægerne 
frygtede, at de måtte amputere. Men folk fra nær og fjern be-
gyndte at bede - og svulsten forsvandt.
Til højre ses Michelle, som i dag er 20 år.

Et mirakel på to gode ben
Da Michelles ben begyndte at læges, erkendte lægen miraklet: ’Vi har ikke gjort noget!’

Michelle tog DTS (discipeltræning) i Australien. Hun har også 
besøgt ’Hobbit-land’ og evangeliseret på Fiji med YWAM.

”Air for free” er Reliant K's ottende album og udkom i 
juli måned i år. Første nummer starter lige på og bliver 
drevet frem af en glad energi. Det jeg vil kalde glad rock 
med lidt pop-punk islæt. 

Denne energi og stemning kendetegner mange af numrene, 
men der er dog en variation i lyden. Der er et par numre, der 
giver mig associationer til at sidde i en bil en varm sommerdag 
og blive blæst igennem af vinden – for eksempel nummeret, 
”Air for Free”, sjovt nok, som er lidt af et dansenummer. 

Det er en smagssag, om man synes, det virker lidt stilforvir-
ret – personligt synes jeg måske, det er lige på grænsen – der 
er lagt autotune på forsangeren, Matt Thiessens, stemme i 
nummeret ”Empty House”, hvilket kan virke en smule mal-
placeret. Men man må give dem, at de giver den hele armen.

Indholdet i sangene handler om livets mange facetter 
og bærer nok også præg af, at medlemmerne i bandet har 
oplevet både at blive henholdsvis gift og skilt. Temaerne 
cirkulerer blandt andet omkring overgivelse, om kærlighed 
og om at nyde livet. Der er en ukompliceret stemning over 
det – i ét nummer synges der ”the sky is for me to touch” og 
i et andet synges der ”it's not sad anymore”. Egentlig meget 
livsbekræftende, hva'?

Det er et ret fi nt album, og jeg sidder med en følelse af ”lad 
os nu bare nyde livet”, men samtidig er albummet ikke uden 
dybde. Der er også en melankoli, hvor det svære kommer til 
udtryk – men på en eller anden måde bliver det præsenteret, 
så det ikke virker ”så farligt, endda.”  

Esther Gaard Hansen

Livsbekræftende 
og melankolsk



Af Bodil Lanting

Tim Tebow har netop udgivet 
en bog med titlen Shaken (’ry-
stet’). Det er fordi, livet består 
af op-og nedture, fortæller han i 
et interview med Bible Gateway.

I sin professionelle karriere har 
footballspilleren oplevet både be-
rømmelse og fyringer. Han bliver 
også udsat for både beundring 
og foragt, fordi han frimodigt taler 
om sin kristne tro og beder før og 
efter kampene.

Hvem er Tebow?
- Der vil være nogle fantastiske 

tider, og der vil være svære tider, 
siger han. ”Hvem var jeg, da jeg 
vandt Heisman Trophy i sam-
menligning med dengang, jeg 
blev smidt ud tre - eller måske fi re 
gange - fra NFL? 

Var jeg den person, som blev 
rost af præsidenter eller den, der 
blev mest diskuteret og holdt øje 
med af medierne? Er jeg den per-
son, jeg var på toppen eller den, 

der havde alle disse nedture?
I bogen fortæller Tebow også 

om sine rollemodeller:
- Der er så mange mennesker, 

som jeg har lagt mærke til - wauw, 
jeg vil gerne have det, han har. 
Eller det, hun har. Jeg har set, at 

de har en fred, uanset hvor de er. 
De har en tryghed, uanset hvad 
de går igennem. 

Det har været sjovt, at jeg i 
bogen her kunne sætte fokus på 
mine rollemodeller, dem der har 
været i stand til at fi nde et fast 
fundament i sig selv, uanset hvad 
livet byder dem, forklarer Tebow.

People-pleaser i mission
Selv om Tebow kalder sig en 

“people-pleaser,” brænder han 
for at dele evangeliet om Jesus.

- Man kan elske Gud, og man 
kan elske mennesker, siger han. 
Der fi ndes mere end bare penge, 
berømmelse og magt i denne 
verden. Du kan have indfl ydelse, 
uanset hvem du er, eller hvilken 
platform du har.

Uanset om du er stor eller lille 
som rollemodel, vil der være no-
gen, der holder øje med dig. Du 
kan ændre livet for et andet men-
neske. Du kan gøre en forskel, 
understreger han.

 

Af Bodil Lanting

Den 29-årige quarterback er 
kendt for at knæle i bøn både 
før og efter en kamp. Men han 
beder også spontant for syge.

- Jeg var nødt til at bede for 
ham, fortæller Tim Tebow om 
oplevelsen i Phoenix den 11. 
oktober. Her spillede Tebow for 
Scottsdale Scorpions mod The 
Glendale Dessert Dogs i en Ari-
zona Fall League kamp.

Hjælper folk i nød
Tim Tebow har tidligere bedt for 

syge. Så sent som den 28. juni i år 
var han ombord i et fl y fra Atlanta 
til Phoenix, da en ældre mand fi k 
et hjertetilfælde. Mens folk havde 
travlt med at yde førstehjælp, gik 
Tebow hen til familien og ledte 
dem og de omkringstående i bøn 
for den syge.

Da flyet var landet, ventede 
Tebow sammen med mandens 
familie, hjalp dem med deres 
bagage og tog med dem til hospi-
talet. Desværre døde patienten.

Men det har ikke stoppet Tebow 
i at bede for andre, som den sene-
ste forbøns-episode viser.

Fans oplevede mirakel
Efter kampen i Phoenix stod 

fansene i kø for at få en auto-
graf, da en af dem faldt om. Den 

30-årige Brandon Berry, der var 
klædt i en Batman-t-shirt, faldt 
om næsten lige foran Tebow og 
fi k et krampeanfald. Både fans, 
ledere fra klubben og en håndfuld 
reportere så, hvad der skete.

Tim Tebow lænede sig straks 
ind over rækværket mod tilsku-
errækkerne, lagde hænderne på 
mandens skuldre og begyndte at 
bede for ham.

Krampeanfaldet stoppede, 
mens Tebow rørte ved Brandon. 
Han kom også til bevidsthed igen, 
og Tebow begyndte at snakke 
med Berry om Batman - og dril-
lede ham med, at han var fan af 
et konkurrerende team.

Tebow talte med manden i 20 
minutter, før han blev kørt til ho-
spitalet. Dagen efter blev Brandon 
Berry udskrevet.

Kan man gøre andet?
Der fi ndes mange tilsvarende 

beretninger om sportstjernen, 
som er kendt for at hjælpe andre.

- Kan man gøre andet? spør-
ger Tebow. Han uddyber: ”Hvad 
er det vigtigste? At jeg kan gå 
til omklædningsrummet og tage 
bussen, så vi kommer tilbage lidt 
tidligere? Hvis du spørger mig, er 
der ikke noget valg.

- Det er det rigtige at gøre. Det 
er det, vi skal gøre, mener jeg. I 
de øjeblikke prøver man bare at 
at være til stede for mennesker 

for at hjælpe dem, for der er ikke 
noget større eller bedre at gøre 
for mennesker i nød end at hjælpe 
dem, forklarer Tim Tebow.

Han tilføjer, at han har lært det 
af sine forældre.

- Jeg er taknemlig for, at jeg fra 
en tidlig alder så min far og mor 
gøre det samme for mennesker 
fra hele verden, uanset om det 
var forældreløse eller kvinder, der 
var ofre for sex-traffi cking i den 
tredje verden. Jeg har set mine 
forældre tage sig af disse unge 
drenge og piger og elske dem og 
sørge for dem. 

Gør en forskel!
- Du ser mennesker opleve 

disse forfærdelige ting (som da 
Berry faldt om), og så er det bare: 
Hvad er det vigtigste, du kan 
gøre? Gå tilbage til bussen og 
tjekke de sociale medier?...Hvad 
skal jeg gøre de næste 24 timer 
eller den næste uge eller resten af 
mit liv, som er vigtigere end det?

Når nogen er i nød, hvad kan 
du da gøre, som er vigtigere (end 
at hjælpe, red). Og når du så har 
muligheder, der er vigtige og giver 
mening, hvor du virkelig kan gøre 
en forskel, så gør det! opfordrer 
Tebow.

Var det et mirakel?
Han fortæller om episoden 

med Berry Brandon:

Tim Tebow er kendt for at 
knæle i bøn både før og efter 
en kamp.
Han beder også for syge, 
senest en fan, der faldt om, 
mens Tebow skrev autografer.

Kollapset fan 
oplevede mirakel 

Da footballspiller Tim Tebow så en fan falde om med kramper, 
lænede han sig ind over rækværket for at bede for ham...

- Jeg så, at den fyr, som jeg 
skrev en autograf for, vendte sig 
til højre. Jeg kunne se på hans 
ansigt, at der var sket noget, 
så jeg kiggede i samme retning 
og så Brandon, idet han faldt til 
jorden med et anfald.

Jeg vidste ikke præcis, hvad 
der foregik. Jeg ville bare gerne 
være der for ham og bede for ham 
og opmuntre ham og være der for 

ham på enhver mulig måde.
Og Berry, hvis situation havde 

rystet de omkringstående, fi k det 
meget bedre, mens Tebow holdt 
omkring ham og bad for ham. 

- Jeg husker bare, at jeg var 
meget desorienteret, sagde Berry 
til The Associated Press dagen 
efter. ”Så var det, jeg så Tim.”

- Det var ikke et mirakel, der 
havde noget med mig at gøre. 

Men når det gælder den Gud, vi 
tjener? Ja, så tror jeg på mirakler, 
siger Tim Tebow.

Han er også kendt som en 
meget populær vært på reali-
ty-showet Home Free. Tebow 
indrømmer, at han selv har ti 
tommelfi ngre - men når det gæl-
der at opmuntre deltagerne i 
husrenoverings-konkurrencen, 
er han i sit rette element.

Bog om ro midt i rystelser

I bogen ’Shaken’ fortæller Tim 
Tebows om at fi nde sin sande 
identitet midt i livets storme - 
fx at han fl ere gange er blevet 
fyret fra NFL-holdet.

Børkop Højskole er:

Nyt 5-måneders 
kursus starter 
6. januar 2017  
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Flere danskere bør gives en mulighed for at forstå 
julens egentlige indhold. Derfor fremstiller vi igen i 
år en speciel juleavis. Juleavisen udkommer den 4. 
december og er redigeret, så den egner sig til at give 
til almindelige danskere / indvandrere. 

Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? 
• Bestil selv nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie 

og venner. 
• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at dele 

ud i din gade eller by.
• Ved større oplag bestil venligst inden trykning - 

senest mandag den 28. november.
• En ekstra avis koster 5 kr. 

Bestiller du mindst 100 ekspl. får 
du dem til 3 kr. stk. (+ porto)

• Bestil på hosianna.dk / 
7456 2202 eller 
abonnement@udfordringen.dk

Bestil juleaviser til din by

Råbte hun virkelig HURRA?

Sådan stod det i overskriften 
i Ugeavisen Haderslev den 3. 
august i år. Sognepræst Erik 
Holmgaard fortalte om en helt 
uforglemmelig begravelse:

Den femårige pige havde været 
med til sin bedstefars begravelse. 
Ved graven var hun blevet udsty-
ret med en langstilket rose, som 
hun skulle kaste ned på kisten 
efter jordpåkastelsen.

Men det skete ikke. I stedet 
løftede hun hånden med rosen 
højt op i luften og råbte: ”HURRA!”

”Jeg tror, at en del voksne har 
tænkt, at det præsten sagde ved 
bisættelsen eller begravelsen var 
upassende. Jeg tænker på det, 
præsten SKAL sige ved jordpå-
kastelsen:

Lovet være Gud, vor Herre 
Jesu Kristi fader, som i sin store 
barmhjertighed har genfødt os til 
et levende håb ved Jesu Kristi op-
standelse fra de døde. (1 Pet. 1:3)

Præsten siger - henover den 

åbne grav: ”Lovet være Gud!” 
Det lyder lidt HURRA-agtigt - og 
det kan lyde upassende. Jeg har 
tit tænkt det. Men jeg er glad for 
de ord”, skriver Erik Holmgaard.

Og hvorfor er der grund til at 
være glad? Fordi vi kan takke 
for et levende håb. Ikke på grund 
af vores egen vellykkethed, men 
fordi Jesus døde og opstod for os.

”Fra børn og fulde folk skal 
sandheden høres. Hvor var det 
passende, at hun virkelig råbte: 
”HURRA!” slutter Erik Holmgaard.

Allehelgen
Allehelgen fejres i folkekirken 

den 1. søndag i november. Mange 
steder oplæses navnene på sog-
nebørn, som er døde i årets løb, 
og gudstjenesten er en af de mest 
velbesøgte i årets løb. 

Ved Allehelgensgudstjenesten 
synger man i de fl este kirker sal-
men ’Den store, hvide fl ok vi se’.

Bodil

Da præsten sagde ’Lovet være Gud...’, løftede 
den femårige sin rose og jublede...!

Råbte hun virkelig HURRA ved graven?

Sognepræst Erik Holmgaard står her ved døbefonten i Gl. Had-
serslev Kirke. Både ved dåb og begravelse citerer han teksten 
fra 1. Peters Brev, som starter med ”Lovet være Gud”. I korbuen 
bag ham ses Hjalte Skovgaards maleri af den store hvide fl ok 
foran Guds trone.

Jeg er netop kommet hjem fra Awakening Scandinavia 
i Stockholm, og jeg er virkelig opmuntret over at se så 
mange mennesker, der brændende ønsker vækkelse i 
Skandinavien. 

Men vækkelse forudsætter enhed! Det var den gennemgå-
ende opfordring fra talerstolen til de skandinaviske lande. Det 
kan mange af os nok blive enige om, men jeg er overbevist om, 
at det i praksis kræver, at den enkelte lærer at styre sin tunge: 
”Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører 
sig selv bag lyset; hans gudsdyrkelse er intet værd” (Jakobs 
brev 1,26). 

Ord kan opbygge, og ord kan nedbryde, og selvom vi ikke 
fysisk ser konsekvenserne med det samme, kommer de øjeblik-
keligt åndeligt, når ordene forlader dine læber. Vi må simpelthen 
lære at tale opbyggende i stedet for nedbrydende om Kirken, 
hvis vi vil se den fulde vækkelse. 

Det starter med dig og mig. Tænk med mig her: hvorfor har 
du behov for at sige noget negativt om en anden kirke – hvilken 
forskel gør det egentlig? Ikke andet end du får tilfredsstillet din 
lyst til at brokke dig og hævde dig selv som bedrevidende. Du 
har lige været med til at skabe splittelse, fordi du har udsendt 
nedbrydende ord om en del af Kristi Legeme. Ingen kirke har 
hele sandheden, men hver kirke har en del af sandheden, hvis 
den bekender Jesus Kristus som Guds Søn og Frelser. 

Eksempel: Jeg var på Awakening med fi re andre, og vi var fra 
tre temmelig forskellige kirker: Byens Valgmenighed, Adventist-
kirken og Vineyard. Tilfældigt sammensat og så alligevel ikke, 
for Gud ønsker i den grad, at vi danner tværkirkelige relationer. 
Og det gjorde vi, når vi kørte i bilen, når vi delte måltider, og 
når vi børstede tænder i vores svenske skovhytte. 

Vi var ikke enige om alt, hvilket da også vil være mærkeligt, 
men vi vidste, at vi var sammen om at tilbede Jesus, lære ham 
bedre at kende og se vækkelse i Danmark og Skandinavien 
– kan vi ikke bare holde det så simpelt og 
sandt, for det er vejen til enhed og væk-
kelse for fuld udblæsning. 

Styr din tunge og 
skab vækkelse

v

å simpelt og 
d og væk-
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