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...den kristne ugeavis

NY
BOG

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
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       27. januar klokken 19.00. Vi ses!

Bliv student på
KG

Kom til informationsaften og hør mere   
om studieliv, kollegieliv og livet med

Jesus på Det Kristne Gymnasium. 

Vasevej 28, 6950 Ringkøbing

Ny bog af en 
af vor tids 

største 
mystikere 

En beretning 
om det, der 
skal komme.
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www.scandinavia.as

Forfølgelsen af de japanske kristneForfølgelsen af de japanske kristne
                        Ny fi lm af Martin Scorsese – side 9.          Vind billetter til fi lmen - Læs BagsidenNy fi lm af Martin Scorsese – side 9.          Vind billetter til fi lmen - Læs Bagsiden

Kristne 
forfølges

også i dag
Verdensranglisten for forfølgelse af kristne i 2017 blev præsenteret på Christiansborg onsdag. - Se listen side 12-13 og læs om præsentationen side 5.
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Bed for 2017
* Bed for politikere og medier, 

at de spreder sandhed og godhed.
* At falske ånder mister deres magt.

* At forfølgelse af kristne stopper.
* At fl ere muslimer bliver kristne.
* Bed om velsignelse over din by.

* Og vær selv en 
velsignelse!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Præst og journalist
bliver FrikirkeNets 
første generalsekretær

Af Bodil Lanting

Den 1. februar 2017 tiltræder 
den 43-årige journalist og 
præst Mikael Wandt Laursen 
i en 60-procentsstilling som 
generalsekretær i FrikirkeNet. 

Der er tale om en ny stilling, 
hvor FrikirkeNet gennem ge-
neralsekretæren bl.a. vil styrke 
kommunikationen. 

En af Mikael Wandt Laursens 
første opgaver bliver at arbejde 
med en strategiplan for Frikirke-
Nets eksterne kommunikation. 
Sammen med  formand Tonny 
Jacobsen skal Mikael fremover 
tegne FrikirkeNet i forhold til 
medier, politikere og andre orga-
nisationer.

De gode historier 
Generalsekretærens opgave vil 

i høj grad handle om at formidle, 
hvad frikirker egentlig er.

- Frikirker er et fantastisk kir-
kealternativ i Danmark, som 
mange danskere ikke kender til. 

Ved at nedbryde fordomme og 
fortælle inspirerende historier hå-
ber jeg, at vi igennem FrikirkeNet 
kan gøre det mere attraktivt for 
danskere at besøge den lokale 
frikirke, forklarer Mikael Wandt 
Laursen. 

Internationale frikirker
Mikael Wandt Laursen har væ-

ret præst i Kirken i Kulturcenteret 
i København igennem 12 år. De 
sidste fi re år har han haft ansvaret 
for kirkens internationale arbejde 
samt netværksgrupperne. 

Siden teenageårene har han 

interesseret sig for forholdet 
mellem kirke og samfund, hvilket 
også kan ses i hans valg af ud-
dannelser: Han har en kandidat i 
missiologi fra Fuller Theological 
Seminary i Dallas foruden en 
uddannelse som fagjournalist fra 
Danmarks Medie- og Journalist-
højskole. 

Pt. arbejder han også freelance 
ved DR’s transmission af radio-
gudstjenester.

Har du særlige visioner for det 
internationale arbejde? 

- Internationale frikirker vokser 
i antal i rekordfart i Danmark. Det 
er vigtigt, at de bliver inkluderet i 
relationer med danske kirker, så 
vi i næste omgang kan samar-
bejde og opleve synergi, hvor det 
giver mening. 

FrikirkeNet skal 
have et ansigt udadtil
Hvordan ønsker du at præge 
FrikirkeNet? 

- Jeg vil gerne styrke sam-
arbejdet mellem FrikirkeNets 

medlemskirker, så vi sammen 
bliver bedre til at fortælle de gode 
historier til danskerne. Og at vi får 
et ansigt udadtil til politikere og 
medieverdenen, så vi bliver anset 
for en konstruktiv og kritisk med- 
og modspiller i relevante sager. 

Desuden vil vi gerne gøre 
det produkt, som FrikirkeNet 
tilbyder, endnu mere attraktivt, 
så de kirker, der endnu ikke er 
medlemmer, både ser visionen 
og behovet for at melde sig ind.   

Bliver i København
Mikael er gift med Heidi, og 

parret har fem børn. De bliver 
boende i København.

- Det er lettest at bo i Kbh, hvor 
de fl este politikere og journalister 
befi nder sig. 

Men jeg skal også ud i landet 
og besøge frikirker og andre nøg-
lepersoner rundt omkring, slutter 
den kommende generalsekretær 
for FrikirkeNet. 

Mikael Wandt Laursen skal dog fortsat være deltidspræst
i Kirken i Kulturcenteret i København.

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i januar: olielampe
Kodeordet for januar gælder til mandag 6/2.

Bedehus Danmark inviterer politiker, 
sundhedsforsker og politikommissær
For at kunne bede for landet 
må man kende problemerne. 
Derfor har Bedehus Danmark 
bl.a. inviteret en politiker, en 
sundhedforsker og en vicepo-
litiinspektør til årets samling 
i uge 5.

Bedehus Danmark holder 
hvert år en uges samling med 
seminarer og tid til fælles bøn. 
Det foregår i år i uge 5 på Kolding 
Internationale Højskole.

Der er allerede tilmeldt over 
60 deltagere, og tallet kommer 
nok højere op, for der er stigende 
interesse for at bede for Danmark.

Idéen med at invitere repræ-
sentanter for samfundet med, 
kommer fra tanken om ”de syv 
bjerge” - dvs. de syv samfunds-
områder, hvor det er vigtigt, at 
kristne påvirker positivt. 

I stedet for blot at begrænse 
kristendommen til ”religion” er 
den bibelske mening, at hele 
samfundet skal påvirkes gennem 
mennesker, som er påvirket af 
deres tro på Gud og deres kristne 

værdier. 
De ”syv bjerge” er: 
• arbejds- og forretningsliv, 
• regering og myndigheder, 
• medier, 
• kunst og underholdning, 
• uddannelse og skoler, 
• familieliv og
• religion.

Dette budskab opfattede Loren 
Conningham (grundlægger af 
UMO) og Bill Bright (grundlægger 
af Campus Crusade) og fi losoffen 
Francis Schaeffer på samme tid i 

1975. Og moderne forbedere 
nøjes ikke med at bede for kirken, 
men for alle disse syv områder.

- Vi kan ikke gå i dybden med 
alle de syv områder på én sam-
ling. Derfor har vi udvalgt nogle 
i år, fortæller Bent Christiansen.

Samlingen begynder mandag 
den 30. januar med et velkomst-
møde og lovsang om eftermid-
dagen. Om aftenen holder folke-
tingsmedlem Daniel Toft Jacob-
sen, Hedensted, foredrag om 
udfordringerne i det politiske liv. 
Han er valgt for socialdemokratiet 

og personligt troende.
Tirsdag aften har man inviteret 

overlæge og forsker Christian 
Backer Mogensen til at fortælle 
om sundhedsvæsnet.

Torsdag aften er det vicepoliti-
inspektør Andreas Bryld Hansen, 
der fortæller om politiets og myn-
dighedernes udfordringer.

Torsdag formiddag kommer 
redaktør Henri Nissen med oplæg 
om et af ”de 7 bjerge”, som har 
størst indfl ydelse på os: ”Medier-
nes og deres blinde øje”.

Torsdag eftermiddag fokuserer 
Rakul Kristiansen på ”bøn for 
byerne”. Her samles repræsen-
tanter for mange af de bede-
grupper, der er oprettet i kom-
munerne  - især i forbindelse med 
Udfordringens kampagne: Bed for 
Danmark.

I løbet af ugen medvirker også 
Kenneth Kuhn, Ulrik Cornelius-
sen, Peter Tinggaard, Christina 
Leinum, Claus Aagaard, Erik 
Larsen, Anette Holt Larsen m.fl .

Henri.

Blandt foredragsholderne er vicepolitiinspektør Andreas Bryld 
Hansen, læge og forsker Christian Backer Mogensen og politiker 
Daniel Toft Jacobsen.

Forbedere fokuserer på viden om og forbøn for nogle af ”de syv bjerge” - dvs. samfundsområder. 

Nyansættelser og mærkedage
i Indre Mission 

Ressourcekoordinator Lene Haahr, Jerusalem, er ansat i en 
tjeneste som kontorsekretær i Indre Missions Ungdom fra den 15. 
februar 2017. Lene er 26 år og gift med Martin.

 Cand.pæd. i pædagogisk psykologi Britta Bank Møller, 
Kolding, er ansat i en tjeneste som konsulent i Danmarks Folke-
kirkelige Søndagsskoler fra den 1. februar 2017. Britta er 44 år, gift 
med Jacob og sammen har de Hannah på 7 år.

Nina Senk Karsic, Middelfart, er ansat i en tjeneste som grafi sk 
medarbejder i Indre Missions kommunikationsafdeling på Indre 
Missions Hus fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017. 
Nina er 25 år.

Jubilæum: Den 1. februar kan mis-
sionær i Indre Mission Grethe Friberg, 
Allingåbro, fejre 25-årsjubilæum. Se bil-
ledet til højre.

Kobberbryllup: Den 31. januar kan 
Lene og Kenneth Pedersen, Vejle, fejre 
kobberbryllup. Lene er familie- og musik-
konsulent i Indre Mission.

Fra venstre ses Lene Haarh, Britta Bank Møller og Nina Senk 
Karsic, der alle får nyt arbejde i Indre Mission i 2017.

Ved at nedbryde 
fordomme og fortælle 
inspirerende historier 
håber jeg, at vi igen-
nem FrikirkeNet kan 

gøre det mere at-
traktivt for danskere 
at besøge den lokale 

frikirke.

Københavns kirker slår dørene 
op for hjemløse i vinterkulden
Siden juleugen har hjemløse 
migranter i København igen 
kunnet overnatte i Mariakirken. 
Også i to andre kirker på Ve-
sterbro og Nørrebro er der nu 
indrettet nødherberger.

Nødherberget Maria i Mariakir-
ken åbnede mellem jul og nytår 
igen dørene for hjemløse migran-
ter, der ikke må sove på andre 
hjemløseherberger. 25 af dem får 
nu ligesom i de foregående vintre 
mulighed for at overnatte i kirken 
i Istedgade mellem kl . 23.00 og 7.00 næste morgen.

Nødherberget Maria fortsætter i år frem til slutningen af marts.  
Det er en af tre muligheder for overnatning for hjemløse i køben-
havnske folkekirker. Også i Apostelkirken på Vesterbro og i Hellig 
Kors Kirke på Nørrebro er der for tiden indrettet nødherberger.

Nødherberget i Istedgade har dog brug for fl ere frivillige over 20 
år til at tage nattevagter sammen med en fastansat medarbejder, 
siger Lene Rindal Nielsen til Kirken i København.

Bodil

Nødherberget Maria i 
Istedgade er nu åbent for 
hjemløse migranter.
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Af Steen Jensen

Klaus Højgaard Laursen er 
kendt i brede, kirkelige kredse 
som manden, der kan recitere 
hele skrifter fra Bibelen ordret 
fra ende til anden. 

Han kan bl.a. genfortælle hele 
Markusevangeliet ord for ord 
uden at bruge manuskript, og 
netop dét evangelium var en 
slags rejsefører, da han i novem-
ber – i samarbejde med Unitas 
Rejser og Israelsmissionen – var 
rejseleder for en halv snes dan-
skere på tur til Israel.

Når han er ude i kirker her-
hjemme, tager det ham omkring 
2 timer at recitere hele Markus-
evangeliet, men på Israelturen 
genfortalte han det i brudstykker.

Ved Genesaret Sø reciterede 
han fx fra Markusevangeliets 1. 
kapitel, hvor Jesu kaldte de før-
ste disciple, fi skerne Simon og 
Andreas, der sad og kastede net 
ud. Dér, hvor Jesus sagde:  ”Kom 
og følg mig, så vil jeg gøre jer til 
menneskefi skere”.

Klaus er kendt for sine meget 
levende genfortællinger, hvor han 
bruger både sit kropssprog, sin 
mimik og sit tonefald som virke-
midler, og det kan være en stærk 
oplevelse at overvære.

En af deltagerne på rejsen var 
Hjørdis Søvsø fra Ringkøbing. For 

hende gjorde det indtryk at opleve 
Klaus recitere bibelfortællingerne 
dér, hvor begivenhederne fandt 
sted for 2000 år siden.

Især var det stort for mig at 
høre Klaus genfortælle begiven-
heden, hvor Jesus står ved Ge-
nesaret Sø og siger ”Følg mig!” 
Det er jo dét, det hele handler 
om. Ikke så meget tingeltangel, 
siger Hjørdis Søvsø, som var i 
Israel for første gang. Oplevelsen 
blev yderligere forstærket af, at 
hun undervejs mødte mennesker, 
hvor det at følge Jesus var nyt for 
dem, og ved Jordanfl oden så en 
bedstemor og hendes barnebarn 
blive døbt i vandet.

For Hjørdis Søvsø gjorde det 
også indtryk, at rejsen hele tiden 
skiftede mellem fortid og nutid. 
Det ene øjeblik lyttede hun til 
Klaus’ genfortælling af Marku-
sevangeliet, så hun nærmest 
var ”tilbage” i tiden, og i næste 
øjeblik mødte hun det moderne 
Israel, mødte FN-soldater på 
Golanhøjderne, talte med mo-
derne palæstinensiske kristne 
lige efter et besøg i Fødselskirken 
i Betlehem osv.

Også gruppens to nætter på 
det katolske kloster og gæstehus 
L’Oasis i Tiberias gjorde indtryk, 
for herfra er en fl ot udsigt ned over 
Genesaret Sø, og om morgenen 
står solen op over Golanhøjderne 
på den anden side af søen.

Jeg kunne godt forestille mig 
at rejse tilbage en dag. Men så 
skal det nok være for at gå rundt 
om Genesaret Sø, siger Hjørdis 
Søvsø.

Memoteknik
Klaus Højgaard Laursen har 

ikke klæbehjerne, siger han, og 
når han kan recitere Bibelen, 
bunder det i memoteknikker, han 
har lært sig.

På Jesu tid var den mundtlige 
tradition udbredt, og både jøder 
og grækere kunne genfortælle 
lange beretninger ordret – mulig-
vis med teknikker, der minder om 
Klaus Højgaard Laursens. Inden 
evangelierne blev nedskrevet, 
blev beretningerne fortalt og gen-
fortalt ordret fra mand til mand.

Jeg forestiller mig, at apostlen 
Peter har stået dér ved bredden af 
Genesaret Sø og fortalt om Jesu 
liv og om alle begivenhederne, 
inden de senere blev nedskrevet, 

siger Klaus.
Det var hans første rejse til 

Israel som rejseleder, og for ham 
personligt gav det en klump i hal-
sen fx at stå på Saligprisninger-
nes Bjerg på kanten af Genesaret 
Sø og genfortælle beretningen 
om Jesu bespisning af de 5000. 
Eller stå på Oliebjerget med ud-
sigt til Jerusalem og recitere fra 
Markus kapitel 13, hvor Jesus 
selv sad på Oliebjerget og talte 
til disciplene om de sidste tider.

Jerusalem så selvfølgelig ikke 
ud, som den gør i dag, og det kan 
godt være, at det ikke lige var på 
dén skråning på Saligprisninger-
nes Bjerg, hvor vi stod, at Jesus 
selv stod med disciplene. Men 
han har stået på en af de skrånin-
ger, og han har siddet på Oliebjer-
get med udsigt til Jerusalem, og 
det gør det til en særlig oplevelse 
at høre Markusevangeliet genfor-
talt på de steder – på rette sted, 
eller on location, siger Klaus.

Sabbatmiddag i 
Den danske Kirke

Han fik selv idéen til Israel-
rejsen for et års tid siden. Turen 
blev til i samarbejde med Unitas 
Rejser og Israelsmissionen. Bodil 
F. Skjøtt, der er generalsekretær i 
Israelsmissionen, var den anden 
rejseleder på turen, og mens 
Klaus stod for recitationen og 
bibelfortællingerne, gav Bodil F. 
Skjøtt et kyndigt indblik i både 
historiske og nutidige forhold i 
Israel.

Rejsens første stop var Betle-
hem, hvor gruppen besøgte Hyr-
dernes Mark og Fødselskirken.

I Fødselskirken genfortalte 
jeg juleevangeliet. Det er fra 
Lukasevangeliet, så ind imellem 
gjorde vi nogle afstikkere fra Mar-
kusevangeliet for at få tingene til 
at passe sammen. Men i det store 
hele fulgte vi Markusevangeliet 
rundt i Israel, fortæller Klaus.

Gruppen var i Jerusalem og 

besøgte bl.a. Grædemuren og 
var til sabbatmiddag i Den danske 
Kirke sammen med den danske 
præst i Jerusalem, David Serner, 
og et hold præster fra Viborg Stift.

Bagefter gik turen nordpå til 
Tiberias ved Genesaret Sø, med 
stop på vejen ved Jordanfl oden, 
hvor Jesus blev døbt, så en af-
stikker til Kapernaum og senere 
til Nazareth, hvor Jesus voksede 
op. Dér besøgte gruppen bl.a. 
Nazaret Village, en slags frilands-
museum, der viser Nazareth, 
som byen muligvis har set ud på 
Jesu tid.

Den 8-dage lange rejse blev 
afsluttet med endnu et besøg i 
Jerusalem, hvor gruppen besøgte 
Gravkirken og gik på Via Dolorosa 

– Smertens Vej – som er den 
rute, man traditionelt anser for at 
være den vej, som Jesus gik til 
korsfæstelsen på Golgata.

Klaus Højgaard Laursen håber, 
at han på et senere tidspunkt 
kan tilbyde en lignende rejse til 
Israel. Han lever af sit arbejde 
med Bibelen Live, bor i Gjern i 
Midtjylland, er gift med Mette og 
har tre børn – og har i øvrigt en 
bachelor i teologi fra Menigheds-
fakultetet i Aarhus.

Han tager rundt i hele Danmark 
og reciterer hele tekster fra Bibe-
len i bl.a. kirker og på bibelcamps, 
og han har en hjemmeside, der 
hedder BibelenLive.dk 

Bibelen 
Live i Jesu 

fodspor
Klaus Højgaard Laursen rejste i november 

med et hold danskere i Jesu fodspor 
ved hjælp af Markusevangeliet.

Den danske gruppe besøgte bl.a. Genesareth Sø. På hug til venstre ses Klaus Laursen og ved 
siden af ham Bodil F. Skjøtt, der er generalsekretær i Israelsmissionen.

Den danske gruppe besøgte Golan-højderne, hvor de mødte FN-
soldater og fi k et kig ind over Syrien.

Klaus Højgaard Laursen reciterede beretningen om Johannes Døberen, mens danskerne opholdt sig ved Jordanfl oden.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

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

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Blå Kors må ikke forbyde 
alkohol på opholdssteder
Af Bodil Lanting

Ankestyrelsen har den 3. januar 
med henvisning til selvbestem-
melsesretten afgjort, at Blå 
Kors ikke må forbyde alkohol 
på sine bosteder.

Men det kommer ikke bebo-
erne til gavn, mener Blå Kors’ 
generalsekretær Christian Bjerre.

- Vi forudser, at det bliver rig-
tigt svært for den mangeårige 
alkoholiker med sundhedsskader, 
og som har brug for et beskyttet 
hjem, ikke at få lov til at vælge at 
bo et sted, hvor der er sikkerhed 
for at undgå, at naboen er faldet 
i druk igen og dermed undgå selv 
at falde i igen. 

De vil fremover blive rigtig dår-
ligt hjulpet med den her afgørelse, 
siger Christian Bjerre. 

Han tilføjer, at afgørelsen for 
Center Sydjylland i Vorbasse 
må antages at gælde alle Blå 
Kors-enheder og andre lignende 
organisationer.

Må ikke vælge alkohol fra
Med afgørelsen kan Blå Kors 

ikke længere kræve, at beboerne 
ikke må drikke alkohol, mens de 
bor på hjemmet.

”Vi har stor respekt for borger-
nes selvbestemmelsesret, men 
vi undrer os over, at selvbestem-
melsen åbenbart ikke rækker så 

vidt, at borgerne kan vælge at bo 
et sted, hvor man er fri for røg og 
rusmidler i det fælles hjem,” siger 
Christian Bjerre.

I Blå Kors oplever man, at 
mange netop vælger at bo i et 
alkoholfrit miljø, fordi de har er-
kendt, at det har de brug for, for 
ikke at få tilbagefald. 

”Jeg tror, at netop rusmid-
delfrihed på stedet er en stor del 
af begrundelsen for, at mange 
vælger Blå Kors-hjem fremfor et 
offentligt tilbud, hvor den slags 
ikke kan garanteres,” siger Chri-
stian Bjerre.

Oganisationen overvejer nu, 
hvad der kan gøres i sagen.

- Dette er ganske alvorligt, 
hvorfor vi også retter henvendelse 
til Socialministeren. Umiddelbart 
tænker jeg, at der et ”hul i lovgiv-
ningen”, siger generalsekretæren.

Alkoholforbud i 150 år
Forstander på Blå Kors Center 

Sydjylland René Boye Knudsen 
undrer sig over afgørelsen fra 
Ankestyrelsen.

”Vi har haft alkoholforbud i 150 
år. Vi og alle andre, der arbejder 
med alkoholbehandling, har altid 
haft en rusfri behandling. Man 
går jo netop i behandling for at 
komme ud af det, så derfor drikker 
man ikke på behandlingsstedet. 

Men det, som tilsynet nu siger, 
er, at som de tolker loven, må man 
godt drikke på behandlingsinstitu-
tioner. Det er noget, borgeren selv 
bestemmer. Så nu har borgere 
ikke længere den valgmulighed, 
at de vil være et sted, hvor man 
ikke drikker,” siger René Boye 
Knudsen.

”Det, som vi gerne vil have, er, 
at borgeren selv må bestemme, 
om han eller hun vil bo et sted, 
hvor man ikke må drikke alkohol,” 
siger René Boye Knudsen.

Ankestyrelsen har netop afgjort, at Blå Kors ikke må hindre druk på bostedet i Vorbasse. 

Mange ønsker at bo på et 
alkoholfrit hjem for ikke at 
risikere tilbagefald til misbru-
get, siger generalsekretær 
Christian Bjerre.

Blå Kors’ tilbud 
Blå Kors tilbyder alkoholbe-

handling på tre niveauer:
Ambulant behandling og 

hhv. dag- og døgnbehandling.
 Alkoholbehandlingen bliver 

udført af psykologer, social-
rådgivere, sygeplejersker og 
andet faguddannet personale.

Blå Kors’ alkoholbehandling 
er baseret på bl.a. kognitiv 
psykoterapi, systemisk terapi 
og relationspædagogik. Her 
får mennesker hjælp til at 
komme ud af deres misbrug. 
Samtidig får de støtte til at 
leve et sundere liv både fysisk, 
psykisk og socialt.

I behandlingen indgår fx:
Psykoterapi, individuelt el-

ler i grupper
Parsamtaler og familie-

terapi
Individuelle handleplaner
Motion
Social genopretning
Psykiatrisk konsultation

Blå Kors tilbyder også:
Familierådgivning og Terapi 

for unge. Samtalegrupper for 
børn af alkoholmisbrugere 
samt sommerlejre for børn og 
unge fra familier med alkohol- 
og stofmisbrug.

Hvis kommunerne skal spare 
nogle af de 3,2 mia. kroner, som 
de bruger på grund af borgeres 
overforbrug af alkohol, så skal 
vi ændre vores forhold til alko-
hol generelt, mener Blå Kors.

 
Sundhedsstyrelsen har netop  

udsendt rapporten ”Kommunale 
omkostninger forbundet med al-
koholoverforbrug, nr. 3 – 2016”. 
Den viser, at kommunerne til-
sammen bruger 3,2 mia. kroner 
dels på de borgere, som har et 
overforbrug af alkohol, dels på 
deres familier. Det svarer til, at 
en kommune med 50.000 indbyg-
gere bruger 28 mio. kroner.

 
Syg alkoholkultur 

Psykolog Helle Kjær, som 
har været leder af Blå Kors Be-
handlingscenter i Taastrup i ti 
år, mener, at kommunerne kun 
kan nedbringe udgifterne, hvis 
danskerne ændrer deres forhold 
til alkohol generelt.

”I Danmark har vi en alkohol-

kultur, hvor vi drikker ved enhver 
lejlighed, og vi drikker meget. Vi 
ligger i top i Europa for begge køn 
og alle aldersgrupper ift. alkohol-
forbrug. Den almindelige dansker 
drikker store mængder alkohol på 
næsten daglig basis. En mand 
skal drikke virkelig meget og i 
rigtigt lang tid, før det er ’for galt,’ 
og han selv eller hans familie sy-
nes, at nu skal han ændre adfærd 
eller have hjælp,” siger Helle Kjær.

Tsunami af følgevirkninger
Sundhedsstyrelsen påpeger, 

at det betaler sig med en tidlig 
indsats. Men kun ca. 14.000 alko-
holafhængige  er i behandling på 
behandlingscentrene, mens man 
anslår, at ca. 147.000 danskere er 
afhængige af alkohol.

Men et menneskes afhængig-
hed koster på fl ere måder.

”Der følger jo en tsunami af 
skader med, når et menneske 

ender i alkoholafhængighed: Fx 
har både den afhængige og part-
neren ofte fl ere sygedage, bør-
nene har svært ved at følge med 
i skolen, og når de bliver større får 
mange børn af alkoholmisbrugere 
psykiske problemer og derfor 
også svært ved at gennemføre 
en uddannelse eller fastholde et 
job,” siger Helle Kjær.

Dette understreges i  rapporten 
fra Sundhedsstyrelsen. 

Nu opfordrer Blå Kors po-
litikerne til at lave en national 
handlingsplan for nedbringelse 
af danskernes forbrug af alkohol. 

Ligesom i Norge og Irland 
kunne Danamrk indføre højere 
priser på alkohol, vanskeligere 
tilgængelighed og forbud mod 
alkoholreklamer. Det er jo helt 
skævt, at man må reklamere for et 
stof, der er så sundhedsskadeligt 
som alkohol, siger generalsekre-
tær i Blå Kors Danmark Christian 
Bjerre.

Bodil

Blå Kors: ”Vores alkoholkultur er skyld 
i en milliard-regning til kommunerne” 
Danskernes store alkoholforbrug koster dyrt både for samfundet og familierne, viser ny rapport.

Alkoholmisbrug har en tsunami af følgevirkninger for familien, 
påpeger Blå Kors. Print fra fi lmen ’Børn skal være børn’.

Aldrig har så mange etniske danskere valgt at konvertere 
til islam som nu. Der er cirka 5000, der har gjort det. Det er 
baggrunden for en række af DR programmer med titlen “Når 
naboens datter bliver muslim”. 

Her møder seerne danske kvinder, som har valgt at konvertere, 
og som fortæller deres historie. De repræsenterer en ny strømning, 
nemlig unge kvinder, typisk i 20’erne, der helt selv og af personlige 
årsager vælger at blive muslim, uden at der er tale om, at de er 
blevet forelsket i en muslimsk mand. Det er ved at være et forældet 
billede, at danske kvinder alene konverterer og tager tørklæde på, 
fordi de fi nder en muslimsk mand. 

Fælles for de kvinder, man møder i udsendelserne, er, at alle har 
en broget fortid bag sig. En af dem var en uregerlig og vild teenager, 
der drak og gik fester, og hvor moderen overhovedet ikke kunne 
styre hende. Lige indtil hun så, hvordan en muslimsk ven bad til 
Gud. En anden kom i voldelige miljøer og undgik fængslet ved at 
konvertere. Hun fi k en ny familie i islam. En tredje kom fra et hjem 
med alkoholsmisbrug, hvor hendes selvbillede var blevet knust, 
og hun måtte selv samle stumperne. Det hjalp islam hende med.

Alle fortæller de om, hvordan overgivelsen til islam har givet 
dem indre ro, mere kontrol, tryghed, retning i livet og frihed. De 
er gået fra kaos til orden og regelmæssighed. Også tørklædet 
prises, for det giver dem frihed. Der udspringer en ny feminisme 
af islam i disse år. De kvindelige konvertitter vil bedømmes ikke 
på skønhedsidealer eller personlighed, men på værdier. Alt det 
rod og den indre uro, som de liberale, kulturradikale værdier har 
skabt især efter 68-oprøret, kommer islam nu og rydder op i. Vores 
egen kultur har spillet fallit. Islam tilbyder ro og orden. Og er det 
ikke det, alle søger?

Tilrettelæggerne af programmerne forholder sig ikke til guds-
opfattelsen i kvindernes trosliv og formidler fromt budskabet om, 
at der hverken fi ndes krig eller vold i islam, men kun fred og ro. 
Levereglerne fremstilles som en stor støtte i livet. Det er ved at gå 
mode i at være muslim. Islam vises som en livsvej, der kunne være 
værd at vælge, hvis man har rod i livet.

Udsendelserne viser en klar tendens. Det er islam, der nu på-
virker danskere og ikke længere danskerne, der påvirker islam.

Der er ved at gå mode 
i at være muslim
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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

På udgivelsesdagen for Ver-
densranglisten 2017 holdt 
Åbne Døre pressemøde på 
Christiansborg.

Eksperter har i de senere år 
slået fast, at kristne i dag er den 
mest forfulgte religiøse gruppe.  

På pressemødet deltog bl.a. Dr. 
Ronald Boyd-MacMillan, der er 
leder for research i Open Doors 
International, samt generalsekre-
tær for Åbne Døre Danmark, Jørn 
Blohm Knudsen. 

Sammen fremlagde de Ver-
densranglisten 2017 for de ca. 
30 fremmødte pressefolk, med-
lemmer af Det Mellemkirkelige 
Råd, menighedsrådsmedlemmer, 
præster samt repræsentanter 
for missionsselskaber og andre 
kirkelige organisationer. 

Efter debatten var Åbne Døres 
repræsentanter på besøg i DR-

Byen, hvor verdensranglisten blev 
drøftet på P1.

 Politisk indsats
Under pressemødet var der 

blandt andet fokus på, hvad po-
litikerne kan gøre for at beskytte 
kristne minoriteter. De danske po-
litikere Bertel Haarder (V), Daniel 
Toft Jakobsen (A), Ulla Sandbæk 
(Å) og Marie Krarup (DF) deltog 

i debatten.
Daniel Toft Jakobsen fortalte 

om mødet med en kristen minister 
i Jordan, som bad de danske 
politikere påtale undertrykkelsen 
af kristne i de muslimske lande. 

De forfulgte får nu også større 
opmærksomhed i Danmark.

- Jeg blev rigtig glad for den 
store politiske enighed om, at der 
skal gøres noget, siger ungdoms-

arbejder Dennis Plougmann fra 
Åbne Døre. 

Røre i andedammen
- Efterdønningerne kommer 

fra en uventet kant. En artikel  i 
Berlingske har sat røre i den lille 
andedam i Danmark. 

Sekulære menneskers respons 
på kristenforfølgelsen er overra-
skende ’positiv’, og man kan se, 
at kristenforfølgelse har en stærk 
berettigelse i de danske medier, 
fortæller Dennis Plougmann. 

Der var bred politisk enighed 
om, at forfølgelsen af kristne er 
blevet underprioriteret, og at der 
skal større fokus på netop dette 
emne. Efterfølgende har Marie 
Krarup (DF) delt artiklen fra Ber-
lingske på sin privatprofi l. 

Debatten på Christiansborg 
kan ses på Åbne Døres hjem-
meside.

Pressemøde om forfulgte 
kristne på Christiansborg

Gospel Outreach holder møde 
for erhvervsledere i Aalborg
Per Hyldgaard fra Gospel Outreach og Jør-
gen Vium Olesen fra Forlaget Scandinavia 
holder oplæg på en inspirationsaften på 
Melsen Tech, Ny Dallvej 4, 9200 Ålborg SV 
den 2. februar.

Gospel Outreach har forkyndt evangeliet 
for 1,7 millioner mennesker. Over 350.000 
har givet respons på frelsesindbydelsen, og 
178 nye menigheder er startet som resultat 
af dette missionsarbejde. Per Hyldgaard vil 
forælle nyt om arbejdet, og der vil være en 
frivillig indsamling.

Jørgen Vium Olesen vil fortælle om det 
kristne forlag, der sælger mellem 700.000 
og 2.5 millioner bøger om året og netop har 
doneret 10.500 børnebibler til Heidi og Roland Bakers missions-
arbejde i Mozambique.

Af hensyn til servering er der tilmelding til arrangementet i Aal-
borg senest den 26. januar 2017. Man bedes oplyse navn, stilling, 
e-mail - og evt. web. side og fi rmanavn af hensyn til netværket 
mellem deltagerne. Der bliver udsendt en deltagerliste før mødet.

Bodil

Dr. Ronald Boyd-MacMillan 
fra Open Doors International 
fortalte om hovedårsager til 
forfølgelser under lanceringen 
af Verdensranglisten 2017 på 
Christiansborg den 11. januar. 

Folketingsmedlemmerne Ber-
tel Haarder (V), Daniel Toft Ja-
kobsen (A), Ulla Sandbæk (Å) 
og Marie Krarup (DF) deltog i 
den efterfølgende debat.

- Hvorfor påtaler politikerne ikke de kristnes situation overfor de islamiske lande? lød et af spørgsmå-
lene under pressemødet den 11. februar.

Gospel Outreach holder inspirationsaften 2. februar. På bil-
ledet ses organisationens evangelist Per Hyldgaard på Cuba. 

Randers-menighed fejrer
jubilæumsår med foredragsrække 
2017 er jubilæumsår både for re-
formationen i 1517 og for Balfour-
deklarationen fra 1917, som førte 
til oprettelsen af et jødisk hjemland 
i Palæstina. Det fejrer Den Aposto-
liske Pinsekirke Evangeliesalen 
med en række gratis foredrag under 
temaet ’Lys i mørket’.

Gennem hele 2017 vil der være 
foredrag om reformationen og de ef-
terfølgende metodistiske, baptistiske 
og pentekostale vækkelser. Der vil 
også være fl ere foredrag om jødernes 
og Israels historie, udvandringen fra 
Egypten og de bibelske profetier om 
Israel og Mellemøsten.

Tidligere bibelskolelærer Leif Rasmussen fra Apostolsk Kirke 
holder et dobbelt bibelforedrag ud fra Efeserbrevet den 21. januar 
med temaet ”Udrustet til at manifestere Kristus”.

Den 8. februar er der bibelundervisning ved Morten Kilsholm. 
Hans emne er Retfærdiggørelse ved tro - et lys, der skinner i mørket.

Bodil

Leif Rasmussen holder 
foredrag den 21. januar.

Scandinavias 
grundlægger 
Jørgen Vium 
Olesen holder 
oplæg d. 2. feb.

Kortet med landene på Verdensranglisten kan ses 13.

Marienborgaftalen 
2016 nævner 
forfulgte kristne
”I fl ere af verdens brændpunkter foregår en systematisk 
forfølgelse af kristne minoriteter.
Regeringen vil have et særligt fokus på at styrke det interna-
tionale samarbejde for at beskytte disse minoriteter.”
Marienborgaftalen 2016 - Et friere, rigere og mere trygt 
Danmark

Også Lars Løkkes V-
regering i 2015 fastslog, 
at vi har pligt til at hjælpe 
forfulgte kristne. 
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                        Af Ole Bækgaard 

Måske kan du nikke genken-
dende til det følgende: Du har 
taget dig sammen og erkendt, 
at du ikke kan overskue situa-
tionen. Det er bare for meget, 
du kan ikke mere og du har nu 
flere gange bedt Gud om at 
gøre noget ved problemet. Du 
har tryglet, du har råbt og på 
alle måder forsøgt at få Gud i 
tale. Ikke sådan, at du forven-
tede at han skrev svaret med 
fl ammeskrift hen over himlen, 
nej bare at han gav et tegn og 
allerhelst løste dig ud af dine 
vanskeligheder.

Det var måske lige før, du for-
søgte at fortælle ham, at her har 
du gået og troet på ham siden 
dengang din mor bad Fadervor 
med dig som ganske lille. Ja, 
selvom du ikke så ofte gik og 
snakkede med den almægtige 
eller ulejligede ham med dine 
problemer, så burde han vel 
kunne forstå din situation og 
hjælpe dig – du er da både døbt 
og konfi rmeret og er medlem af 
kirken, og du har vel et slags 
krav på assistance, når nu du 
er i vanskeligheder.

Midt i dine bekymringer be-
gynder du måske at tænke på, 
om du nu har gjort dig fortjent 
til, at Skaberen nu også ville 
høre dine bønner og se dine 
trængsler. Det er vel en rime-
lig, menneskelig tanke, noget 
for noget, som en kendt dansk 
politiker for nogle år siden ud-

talte. Sådan er det sikkert også 
med Gud, tænker du og prøver 
at ransage dit sind for at fi nde 
ud af, hvor du trådte i det eller 
handlede egoistisk og ukærligt 
mod dine medmennesker...

Ja, jeg tror vi alle, mere el-
ler mindre, kan leve os ind i 
disse tanker, og ofte strander 
vi i fortvivlelse og sorg. Som-
metider kan vi fi nde på at for-
søge at handle med Gud: du 
ved, hvis jeg nu gør dette eller 
dette, så redder du mig ud af 

mine vanskeligheder! Som om 
Den almægtige er en slags 
købmand, der kan købes? Den 
samme Gud, der - foruden at 
være Gud og Skaber - også er 
Faderen, der elsker sine børn – 
ubetinget og med en kærlighed, 
der rækker langt ud over vore 
menneskelige tanker! Selvføl-
gelig hører han os, selvfølgelig 
vil han hjælpe os gennem vore 
vanskeligheder, måske ikke 
lige nu, måske ikke lige på den 
måde, du og jeg regner med. 
Det er vel ikke alle vore bøn-
ner, der burde opfyldes. Det er 
vel som med børnene, der så 
gerne vil have bestemte ting, 
men ikke altid har behov for 
eller gavn af det.

Jeg er overbevist om, at 
Gud sorterer i vore behov og 
rækker til dér, hvor vi virkelig 
trænger til hjælp – det er typisk 
Gud. Han er der, han er ikke 
døv, han betragter os med en 
faderkærlighed, der langt over-
stiger, hvad vi kan forestille os. 
Han har haft sin omsorg for os 
fra før vi blev født. Han kender 
alle forekommende problemer 
og en hver sorg og synd i et 
menneskes liv, og han slipper 
os ikke. Han har en god vej ud af 
enhver form for vanskeligheder 
og en tilgivelse for enhver, som 
beder om det – fordi han elsker 
os og aldrig slipper os. Ja det 
er typisk Gud – han kan ikke 
andet, han vil ikke andet, hans 
kærlighed er endeløs!

Jeg slutter med nogle ord fra  
Det Gamle Testamente. Ord der 

rummer Guds storhed og kær-
lighed sagt på en fantastisk 
måde af kong David i salme 
139. – Læs det igennem og 
mediter over dybden, sandhe-
den og ikke mindst aktualiteten! 

Herre, du ransager mig og 
kender mig. Du ved, om jeg 
sidder eller står,

på lang afstand er du klar 
over min tanke; du har rede på, 
om jeg går eller ligger,

alle mine veje er du fortrolig 
med. Før ordet bliver til på min 
tunge, kender du det fuldt ud, 
Herre;

bagfra og forfra indeslutter 
du mig, og du lægger din hånd 
på mig.

Det er for underfuldt til, at jeg 
forstår det, det er så ophøjet, at 
jeg ikke fatter det.

Hvor skulle jeg søge hen fra 
din ånd? Hvor skulle jeg fl ygte 
hen fra dit ansigt?

Stiger jeg op til himlen, er du 
dér, lægger jeg mig i dødsriget, 
er du dér. Låner jeg morgenrø-
dens vinger

og slår mig ned, hvor havet 
ender, så leder din hånd mig 
også dér, din højre hånd holder 
mig fast.

Siger jeg: »Mørket skal dæk-
ke mig, lyset blive til nat omkring 
mig«, så er mørket ikke mørke 
for dig,

natten er lys som dagen, 
mørket er som lyset.

Det var dig, der dannede 
mine nyrer, du fl ettede mig sam-
men i min mors liv. Jeg takker 
dig, fordi jeg er underfuldt skabt, 
underfulde er dine gerninger, 
jeg ved det fuldt ud!

Mine knogler var ikke skjult 
for dig, da jeg blev formet i det 
skjulte, blev vævet i jordens dyb. 
Da jeg endnu var foster, havde 
du mig for øje; alle dagene stod 
skrevet i din bog, de var formet,

før en eneste af dem var 
kommet.

Hvor er dine tanker dyrebare 
for mig, hvor stor er dog sum-
men af dem, Gud!

Tæller jeg dem, er de fl ere 
end sandet, bliver jeg færdig, 
er jeg stadig hos dig.

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

Ugens prædiken kan også 
læses på netkirken.dk

Der prædikes ikke ud fra 
Folkekirkens prædikentekst, 
men du kan læse teksten til 2. 
søndag efter Helligtrekonger i 
tektsboksen her til venstre.

Det er bare typisk Gud!

Præst og salmedigter

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus udfører sit første mirakuløse tegn
1 To dage senere var Jesu mor med ved et bryllup i byen 

Kana i Galilæa. 2 Jesus og hans disciple var også indbudt. 3 

Under festen slap vinen op, og Jesu mor kom hen til ham og 
sagde: »Der er ikke mere vin.« 4 »Lad mig være i fred, mor,« 
sagde han. »Tiden er ikke inde endnu.« 5 Men hans mor gik 
hen til tjenerne og sagde: »Lige meget hvad han siger til jer, 
skal I bare gøre det!« 6 Der stod seks store vandkrukker i 
huset, som blev brugt ved de jødiske renselsesceremonier. 
De rummede hver ca. 100 liter. 7 Jesus bad tjenerne om at 
fylde dem med vand. Da de havde fyldt dem til randen, 8 

sagde han: »Øs nu noget op og gå hen til den ansvarlige for 
festen, så han kan smage på det.« 9 Det gjorde de så, og 
han smagte på vandet, der nu var forvandlet til vin. Da han 
ikke vidste, hvor det kom fra - for det var kun tjenerne, der 
vidste det - kaldte han på brudgommen 10 og sagde: »Man 
plejer ellers at servere den fi ne vin først, og senere, når folk 
er kommet lidt i stemning, den billige vin. Hvorfor har du gemt 
den fi ne vin til nu?« 11 Det mirakel, som Jesus udførte i Kana 
i Galilæa, var det første tegn på hans autoritet og magt, og 
hans disciple troede på, at han virkelig var sendt af Gud. 

Søndagens tekst: Joh 2,1-11

”Det er vel ikke alle vore bønner, der burde opfyldes. Det er vel 
som med børnene, der så gerne vil have bestemte ting, men 
ikke altid har behov for eller gavn af det.”

Tak for 250 nye 
abonnenter
Mens næsten alle trykte aviser er gået kraftigt tilbage, 
kan vi glæde os over, at Udfordringen de seneste par 
måneder har fået over 250 nye betalende abonnenter.

De fl este nye læsere kommer fra en ny medarbejder, som er 
ansat til at ringe rundt til tidligere abonnenter og spørge dem, 
hvad de synes om avisen.

Og denne erfarne avis-sælger er forbløffet over, hvor godt 
læserne taler om avisen. Selv de tidligere.

Det er næsten udelukkende positive tilbagemeldinger, han får. 
Og det er ikke normalt for de aviser, han tidl. har solgt.

Cirka 1/3 af dem, han taler med, vil derfor gerne holde avisen 
igen. Så han satser på 1.000 nye abonnenter i år! 

Det kan vi alle være opmuntrede og taknemlige for. Udfordrin-
gen er nemlig ikke min eller vores forretning, men alle læseres 
egen selvejende og uafhængige avis. Vores kamporgan. 

Op imod strømmen – i 45 år
Selv om vi er gået lidt tilbage i annoncer og abonnements-

indtægter i 2016 (fordi det tager tid, inden indtægterne fra de 
nye kommer ind) så kom vi alligevel ud af 2016 med et godt 
overskud. Det styrker avisen, for det eneste, vi tager ud af fon-
den er tiende (godt og vel) til radio-mission i Afrika. Og jo mere 
vi giver ud, des bedre bliver vores egen økonomi.

Det er virkelig et mirakel, at det er lykkedes at beholde vores 
kristne avis i et lille land med ganske få troende kristne - sam-
menlignet med andre lande, som Norge, USA eller Kina.

Udfordringen er jo ikke er et blad, som bare pleaser alle krist-
ne med mode-meninger og bekvem forkyndelse. Tværtimod. 

Udfordringen udfordrer jo netop læserne til at tage stilling - 
selv om det koster - og ofte stik imod fl ertallet. For fl ertallet er 
blevet afkristnet - og mange er blevet lunkne i troen.

Men i stedet for at følge med strømmen, skal vi netop stå fast 
på sandheden og tale Guds ord profetisk ind i tiden.

Det vil udfordre og forarge ind i mellem.  
Når jeg selv læser de gamle numre af avisen fra de første 

45 år, bliver jeg da selv provokeret ind i mellem. Og jeg tror, at 
det er netop er derfor, vi får lov at fortsætte. Der er brug for at 
ruske op i os kristne – og hjælpe os til ikke at glemme vores 
dyrt betalte tro midt i travlheden og velstanden. 

Hele virkeligheden er med i Bibelens verdensbillede
Jeg føler, at vi har fået vores profetiske opgave bekræftet 

de seneste år. Simpelthen fordi, der er behov for at fortælle 
den del af sandheden, som de verdslige medier ikke ser. – De 
sætter som regel kikkerten for det blinde øje, når det handler 
om kristendom og det overnaturlige. 

Vi holder fast ved det bibelske verdensbillede, som er alt-
omfattende – i modsætning til det materialistiske verdensbillede, 
som kun rummer en lille del af virkeligheden.

I praksis betyder det fx, at vi uden begrænsninger kan fortælle 
om mirakler, engle og dæmoner, og andre hjerneudvidende 
oplevelser, uanset at andre medier vælger at tie. 

Jubilæumsfest for læserne
Næste år vil vi invitere jer, læserne, til en 45 års-jubilæums-

fest, som forhåbentlig bliver lige så festlig som den 40 års-
jubilæumsfest, som fl ere hundrede læsere var med til i 2013 i 
Kolding. Og vi vil nok også markere de 45 år på andre måder. 
Kom gerne med gode idéer.

Men først og fremmest vil vi være tro imod det kristne grund-
lag og den levende tro, som Udfordringen opstod ud af 
i 1973. Målet er stadig det samme, selv om stilen 
skifter lidt.

PS: Og tak til de af læserne, som sender os 
opmuntrende breve og mails og takker for avisen. 

Selv tak, fordi I bakker op!

Se Udfordringens medarbejdere, adresse, telefon-numre,

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

SS
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Af Charlotte Mielby Larsen 

Pastor i Zion Vækkelses Center

Jesus lærer os gennem 
Fadervor, hvordan vi skal 
bede til Gud. Og helt i star-
ten af bønnen beder vi: 
”Helliget blive dit navn, 
komme dit rige.”

Dette at hellige Gud, at give 
Gud æren og lovprise Guds hel-
lige navn blev lagt på mit hjerte 
under bøn.

Forstil dig en fodboldtribune 
med det ene holds tilhængere 
på den ene side og det andet 
holds tilhængere på den anden 
side.

Det ene holds tilhængere 
tror virkelig på deres hold. De 
er mange, de står sammen, 
de er begejstrede, de kommer 
med opløftende tilråb, de føler 
tilhørsforhold til hinanden. 

Det fremgår tydeligt af deres 
optræden, tale og fremtoning, 
hvem de tror på, hvem de står 
bag, ser op til, har tiltro til, har 
tillid til. Deres jubel, nærmest 
tilbedelse og helligelse, gør 
noget ved deres tro på sagen.

Men ikke at forglemme gør 
det også noget ved det an-
det holds tilhængere på den 
modsatte side. Modstanderne 
mærker den fasthed i håbet, de 
andre har, den fælles beslutning 
om tiltro til holdet, den fælles 
beslutning om at tro på det.

Det, at nogen er grebet af en 
fast overbevisning om, hvem 
sejrsherren er, foruroliger dem 
her på den modsatte side. De 
er ærlig talt sat noget tilbage 
pga. de store jubelscener på 
det andet holds side. De føler 
allerede, at kampen er tabt.

Dette kan ses som et billede 
på Guds tilhængere, Guds børn 
i lovprisning på den ene side 
- og Satan og håndlangere i 
slukøret afvæbning på mod-
satte side.

Træd mørket under fode
I vor tro er det at lovprise vig-

tigt. Det er i særdeleshed vigtigt 
i forhold til fjenden, Satan.

Gud har som sådan ikke brug 
for klapsalver, men troen i os 
har brug for, at vi tilkendegiver, 
hvem der er vor sande sejr-
herre. For så smuldrer håbet 
for fjenden. 

Vi kender det bibelske udtryk 
”at træde mørket under fode”. 
Det sker i lovprisningen. Der 
sker netop det, at ”taberholdet” 
- Satans håndlangere, oftest 
må trække sig fra det mægtige 
nærvær af tro. 

For i lovprisningen kan mør-

ket nemlig ikke holde ud at 
være.

At ’hellige’ Guds navn
At hellige handler om alt, 

hvorved Gud og Guds ord 
prises, lovsynges, tilbedes, tak-
siges, herliggøres, elskes, æres 
med gudsfrygt og kærlighed for 
den, han er, og for løfterne.

Vi læser ”helliget blive dit 
navn – komme dit rige” og 
forstår, at Guds riges komme 
hænger sammen med en hel-
ligelse af hans navn.

Det, at du priser din himmel-
ske Fader, betyder, at du:

• besegler erkendelsen i dig 
om Jesu værk på korset

• besegler dit himmelske 
bånd 

• besegler, at du er i verden, 
men ikke af verden

• besegler, hvem du er i 
Kristus 

Lovprisningen sætter så at 
sige en dobbeltstreg under 
Sandheden og besegler alt, 
som du står på i Ordet, når mør-
ket forsøger at overrumple dig.

Ved din lovprisning signale-
rer du dit tilhørsforhold og står 
stærkt i troen – som vi kender  
det fra beretningen om Jesu 
fristelse i ørkenen.

Og Satan vil fl ygte, han vil 
fl y… (Jak 4:7-8).

Vi helliges ved at hellige
Er Gud da så selvglad, at vi 

skal prise ham dag og nat? Er 
det grunden til lovprisning?

NEJ – vi har brug for det i os 
selv. Det gælder helliggørelsen, 
det skyldes mørket, og det for-
stærker vort himmelske bånd 
med Faderen. 

Gud ønsker, at vi skal komme 
under hans vinger i beskyttelse, 
i kærlighed, i sejr, til vejen, 
sandheden og livet, til vort liv 
skjult i Kristus, til erkendelse af, 
at Jesus er alt i os. Gud ønsker, 
at vi skal stå i det rette gudfryg-
tige forhold til ham i forståelsen 
af hans mægtige kærlighed, 
med Jesus som vor Herre, 
hyrde og forsørger. 

Gud ved, at der er vi i sikre 
hænder, når mørket vil tage til i 
vor verden.

Når vi helliger Guds navn, 
stadfæster vi sandheden om, 
hvem vi er i Kristus.

Lovprisning af Gud 
for det levende håb

Samtidig har Gud ved Jesus 
på korset og ved opstandelsen 
sluttet en ny pagt med os men-

nesker, som helliger os (1 Peter 
1:3-7).

Vi er blevet trælle for Gud 
(Rom 6:22-23), og derfor sker 
også det, at vi helliges af nåde 
(Hebr 10:14-17).

Og ikke nok med det. Der 
sker også dette, at vi helliges 
til at trække Guds rige til jorden.

Træk Guds rige til jorden
I Guds rige formår vi intet i 

os selv – for skilt fra Gud kan vi 
intet gøre, som har evig værdi. 
Her er ikke brug for stolthed og 
egne gerninger, men for at vi 
bliver i Gud og lader Guds ord 
blive i os (Joh 15:5-8). 

Vi trækker Guds rige til jorden 
ved lovprisning, tilbedelse og 
taksigelse.

Her er brug for Ordets vog-
tere, brugbare kar, Ordets 
håndhævere, kærlighedens 
budbringere, ydmyge tjenere, 
overgivne og fredfyldte hjerter, 
sande krigere i Guds hær.

Vi læser endvidere i starten 
af Fadervor ”ske din vilje som i 
himlen således også på jorden”. 

Guds vilje vil ske, når menne-
sker, skabt i Guds billede, bliver 
i Gud, og Guds Ord bliver i dem 
(1 Mos 1:26).

Vi må i afhængighed af Gud 
gøre hans vilje, derfor er vi skabt 
som bærere af Guds billede.

Og hans vilje er det, at hans 
vilje skal ske på jorden som i 
himlen.

Vort sejrende ståsted synlig-
gøres i vort hjertes lovprisning. 
Når vi priser og stadfæster 
Ordet i tro, kan intet ændre 

vort kærlighedsbånd til Gud. 
For intet kan skille os fra Guds 
kærlighed (Rom 8:37-39).

For når Gud er for os, kan 
intet være imod os.

Ordet viser os, at vi kan stole 
på netop dette (Rom 8:31b) 
og lovsynge Gud for det (Sal 
22:4-6).

Også vore fædre lærte at 
lovprise og lovsynge i taknem-
lighed (Sal 146:2).

For sandheden er, at Jesus 
har overvundet verden.

For alt, hvad der er født af 
Gud, overvinder verden; og den 
sejr, som har overvundet ver-
den, er vor tro. Og hvem andre 
kan overvinde verden end den, 
som tror, at Jesus er Guds søn? 
(1 Joh brev 5:4-5).

Gud har givet os det evige liv, 
og det liv er i hans søn. Den, der 
har Sønnen, har livet; (1 Joh 
brev 5:12a)

Gud afvæbnede al mørkets 
magt ved Jesus (Kol 2:15), og vi 
er nu lys i Herren (Kol 1:12-14).

Sandheden bekræftes/ce-
menteres i vor lovprisning.

Pris Gud i ånd og sandhed 
Men der kommer en time, ja, 

den er nu, da de sande tilbedere 
skal tilbede Faderen i ånd og 
sandhed. 

For det er sådanne tilbedere, 
Faderen vil have. Gud er ånd, 
og de, som tilbeder ham, skal 
tilbede i ånd og sandhed. (Joh 
4:23-24).

I Jesu fristelse i ørkenen stod 
Jesus fast på Ordet, og mørket 
måtte trække sig. 

I lovprisning sker dette også. 

Her kan intet ugudeligt komme 
til. Mørket kan ikke slå rod i 
lyset, det kan ikke fylde os med 
løgne og bedrag. 

I lovprisning udviser vi er-
kendelse af vor sande identitet 
i Jesus. Vi kristne skal leve som 
kristne i glæde og frimodighed.

Kristne som ved, at sejren 
er i hus.

Kan vi prise for meget? 
Her et uddrag fra bogen 

Jesus Kalder, skrevet af Sarah 
Young (7. januar):

”Det er umuligt at prise og 
takke mig for meget. Som der 
står skrevet: Jeg bor i mit folks 
lovprisning. 

Nogle gange er din tilbedelse 
en spontan overfl od af glæde, 
som en respons på strålende 
skønhed eller rige velsignelser. 
Til andre tider er din pris mere 
disciplineret og afmålt – en vil-
jeshandling. Jeg bor lige meget i 
begge typer af lovprisning. 

Taknemlighed er også en 
udmærket måde at komme mig 
nær på. Når du takker mig for 
de mange glæder, jeg giver, så 
bekræfter du, at jeg er Gud, fra 
hvem al velsignelse strømmer. 
Når modgang rammer dig, og 
du alligevel takker mig, så er 
din tillid til min suverænitet en 
demonstration i den usynlige 
verden. Fyld ledige øjeblikke i 
dit liv med lovprisning og taksi-
gelse. Denne glædelige øvelse 
vil hjælpe dig til at leve inderligt 
i mit nærvær.”

Stadfæst sandheden
Guds mål for os er at prise 

og lovsynge fra hjertet. Derved 

herliggør vi Herren.
Et overgivent hjerte kan ikke 

andet.
Til forskel fra fodboldkampen 

har vi allerede vundet – vi be-
høver ikke at afvente frugten og 
måske gå hjem med bristede 
forhåbninger – for sejren er os 
givet i kraft af Jesus.

Lovprisning fra hjertet skiller 
marv fra ben. Lovprisning foré-
viger og stadfæster Sandheden.

Ordet er som et tveægget 
sværd og brugt i lovprisning er 
det skelsættende (Hebr 4:12).

Al ære til Gud i vort liv
I Guds rige vil Guds vilje ske 

og al ære tilfalde Gud.
I Guds rige, hvor Guds vilje vil 

ske, vil Gud automatisk helliges.
Lovprisning af Gud fylder 

rigtig meget i Bibelen og med 
god grund. Gud er vor Fader 
i himlen, vor beskyttelse, vor 
helliggørelse, vor velsignelse, 
vor Herre og frelse ved Jesus 
(Judas 1:24-25).

Vi vil fastholde håbet og se 
hen på Kristus (Rom 15:4-7).

Gud længes efter, at du skal 
hellige hans navn, så vil hans 
rige komme.

I Fadervor åbenbares vort 
rette forhold til Gud som det 
første. Gud er Vor Fader, og vi 
er hans børn. Dernæst kommer 
det med at hellige hans navn. 
Vi skal give Gud æren og prise 
ham. Derved vil vi selv helliges, 
så vi bliver Guds rige her på 
jorden, og slutteligt vil Guds vilje 
ske igennem hans folk.

Vi iføres den sande identitet – 
den sande ånd – og bliver Guds 
børn! (Rom 8:14-15).

Gud har skænket os vor frie 
vilje til at vælge, hvilken vej vi 
vil gå – mod fortabelsen/døden 
eller med Gud til evigt liv.

Vælg livet skjult med 
Kristus i Gud

Har du truffet dette valg, vel-
signes du af Guds kærlighed og 
forordning:

I skal ligne Gud som hans 
kære børn og vandre i kærlig-
hed, ligesom Kristus elskede os 
og gav sig selv hen for os som 
en gave og et offer til Gud, en 
lifl ig duft (Ef 5:1-2).

Amen

Hvorfor er lovprisning vigtig?
Jesus minder os i Fadervor om at lovprise Gud. Og lovprisningen er vigtig for os som kristne.

Når vi lovpriser Gud, ifører vi os vor sande identitet.
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg håber du kan hjælpe 

mig! Min mand og jeg har 3 
døtre, hvoraf den midterste 
er 25 år. 

Hun har igennem de sidste 
år sloges med nogle personlige 
problemer og hun har ikke haft 
det nemt. Nu er der heldigvis 
ved at falde lidt ro over hendes 
liv, men det har også betydet, 
at hun er ved at være klar til 
at stå ved, hvem hun egentlig 
er (sådan forklarer hun det 
overfor os). 

Jeg kan ikke helt gå i detaljer, 
for vi lever i et meget lille lokal-
samfund, hvorfor jeg er bekym-

ret for, om det alt for nemt bliver 
genkendt og jeg kommer til at 
”udstille” min datter. Men den 
måde som min datter vil leve 
sit liv på, og de beslutninger 
hun er i gang med at træffe for 
sit liv, er meget svært for min 
mand og mig selv. 

Vi vil på en og samme måde 
gerne støtte hende, men sam-
tidig er det også meget svært, 
når vi lever ud fra nogle andre 
værdier/holdninger. 

Hvordan kan vi bedst stadig 
holde fast i dem uden at skubbe 
vores datter væk fra os?

Med venlig hilsen Anonym

Kære Anonym
Kender du til udtrykket: At 

man kan blive enige om at være 
uenige? Denne sætning tror jeg 
kan blive et godt udgangspunkt 
for jer. 

Du skriver, at jeres datter har 

haft personlige problemer igen-
nem fl ere år, og at hendes liv har 
været svært. Så har hun  brug 
for en masse støtte, opmuntring 
og kærlighed. Det kan I give 
hende, fordi I elsker hende – og 
det skylder I hende, fordi hun er 

jeres datter. 
Lad hende mærke, at hun er 

dyrebar og vigtig for jer, uanset, 
hvilke beslutninger hun måtte 
træffe i sit liv. 

Det betyder ikke, at I skal mene 
det samme som hun og heller 
ikke, at I nødvendigvis skal synes, 
det er de rigtige beslutninger, hun 
træffer. Det er her, at I skal turde 
at lade det fremgå klart, at I kan 
blive enige om, at I er uenige. 

Hvis I giver hinanden lov til at 
fremføre jeres forskellige menin-
ger og erfaringer, men uden at 
dømme hinanden, så vil I skabe 
grundlag for en gavnlig dialog 
fremover. Måske kommer jeres 
datter på et senere tidspunkt i 
tvivl om sine holdninger/livsstil, 
og så vil det være nemmere for 
hende at komme til jer, fordi hun 
ikke behøver at vinde en kamp, 
der aldrig var der.

I praksis kan det udmønte sig 
i, at der er nogle ting, I ikke vil 
støtte økonomisk eller ting, I ikke 
vil deltage i, men respekten for 

forskellighed går jo to veje, så je-
res datter må også være indstillet 
på at lade jer have de værdier og 
holdninger, som I har. 

Det er meget vigtigt, at I gør 
jer umage med at skille enighed 
fra kærlighed & respekt. De to 
ting behøver ikke nødvendigvis 
at følges ad.

Jeg forstår, at det er vigtigt for 
jer, at jeres datter er klar over, 
hvor I står. Men det tror jeg slet 
ikke, I skal bekymre jer om, at hun 
ikke gør. Jeres datter er vokset 
op i jeres hjem, har lyttet til jer og 
set jer handle og agere i mange, 
mange år. Hun er ganske afgjort 
helt klar over, hvilke holdninger 
I har, og hvilke værdier I tager 
udgangspunkt i. 

Det hun kan være i tvivl om, er, 
om I stadig vil elske hende, hvis 
hun vælger anderledes? 

Det er det, som I skal være op-
mærksomme på at være tydelige 
omkring. 

Hilsen Suh

Lad jeres datter træffe egne beslutninger 

Kære Suh
Jeg mistede min mor for ½ 

år siden, og min far er derfor 
nu enkemand, 73 år. 

Han har et forholdsvis godt 
helbred, men er ligesom gået 
helt i stå. Jeg har læst om, at 
man kan dø af sorg, når ens 
ægtefælle igennem mange år 
(de var gift i 51 år) går bort, og 
jeg er derfor bekymret for at 

miste ham også. 
Jeg kan af gode grunde ikke 

være hos ham hele tiden, men 
jeg handler for ham 3 gange om 
ugen og sørger for, at han får 
noget ordentligt at spise, og jeg 
ringer til ham hver dag. Hvad 
kan jeg mere gøre? 

Han skulle gerne leve mange 
år endnu.

Venlig hilsen Julie

Kære Julie
Det er rigtigt, at man nogle 

gange ser, at to mennesker, der 
har været sammen i mange år, 
dør med kort tids mellemrum. 
Det er som om, at den ene ikke 
kan overleve uden den anden. 
Det er på en måde meget smukt: 
At to mennesker virkelig for alvor 
er blevet ét kød, og at den ene 

halvdel forgår uden den anden 
- men for de efterladte er det na-
turligvis et dobbelt tab og dermed 
en endnu større smerte. Der ses 
heldigvis også mange (vel endnu 
fl ere, gætter jeg på, uden at vide 
det med statistisk sikkerhed) 
eksempler på, at den efterladte 
fortsætter livet på de ændrede 
vilkår uden andre problemer end 

den naturlige sorgproces, der 
naturligvis følger. 

Om det går den ene eller den 
anden vej, afgøres af mange for-
skellige faktorer, men det handler 
i særdeleshed om evnen til både 

at kunne - og ikke mindst at ville 
- fi nde mening i livet som enke 
eller enkemand. 

Hvad der måske er fælles for 
dem, der har lettest ved at leve 
videre, er uden tvivl det faktum, 

at der er andre tilbage at elske: 
Børn, børnebørn, nære venner 
osv. Kærlighed er meningsgi-
vende i sig selv og er en uhyre 
stærk drivkraft, ja, selv stærkere 
end selvopholdelsesdriften. Dertil 
kommer naturligvis, at den en-
kelte kan have lyst til at opleve 
mere i livet; der kan være drømme 
og ambitioner, man stadig har lyst 
til at forfølge. 

Her er det en stor fordel, at 
man inden tabet af ægtefællen 
allerede havde noget, der var 
”ens eget”, altså fællesskaber el-
ler fritidsinteresser eller lignende, 
som man har været engageret i 
på egen hånd. På den måde har 
man altså allerede, inden man 
blev alene, været vant til at gøre 
noget, som gav mening på egen 
hånd, ved siden af det som man 
havde til fælles med ægtefællen. 

Vi er dog meget forskellige, 
så selvom det ikke har været 
tilfældet, vælger nogle alligevel at 
tage udfordringen op og opdager 
måske pludselig, at de besidder 
ukendte kompetencer og interes-
ser. Det giver dem fornyet lyst til 
at fortsætte livet, og på den måde 
kan det blive en selvforstærkende 
god cirkel. Måske de endda med 
tiden fi nder en ny partner at dele 
resten af livet med. 

For din far er der de samme 
ting i spil. Han har mistet sin 
livsledsager igennem mange år 
for ganske kort tid siden, og det 
er naturligt og forventeligt, at han 
har brug for tid til at sørge og til 
at reorientere sig i livet. Men han 
har stadig dig og måske andre 
familiemedlemmer, som han kan 
glæde sig over fællesskab med. 

Din praktiske og følelsesmæs-
sige omsorg for ham er en stadig 
påmindelse om dette, og du kan 
jo opfordre andre i hans netværk 
til at gøre det samme: Besøg ham 
ofte, hellere mange små besøg 
end få lange, for det vil minde 
ham om det fællesskab, som han 
stadig er en del af. Har din far 
tidligere været engageret i fritids-
aktiviteter, så sørg for at opmuntre 
og støtte ham så meget du kan i, 
at han får genoptaget dem. 

Tal også gerne så meget med 
ham om din mor, som han og du 
orker. På den måde oplever din far 
forhåbentlig, at hun lever videre i 
jeres hjerter og i jeres bevidsthed 
– at han kan fastholde noget af 
hende og det, de havde sammen, 
i levende live. 

Hilsen Suh

Kan far dø af sorg længe efter min mors død?

Lad jeres datter mærke, at hun er dyrebar og vigtig for jer, 
uanset hvilke beslutninger hun måtte træffe i sit liv. 

Har din far tidligere været engageret i fritidsaktiviteter, så sørg 
for at opmuntre og støtte ham så meget du kan i, at han får 
genoptaget dem. 
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Efter et århundredes mis-
sion i Japan og omvendelse 
af hundredtusinder af japanere 
fra alle samfundslag, har de 
nye herskere slået ned på ”de 
fremmede” og deres religion. 
Og rygtet vil vide, at kirkens 
øverste leder, Fader Christovao 
Ferreira, ikke blot har afsvoret 
sin tro, men er blevet budd-
histisk lærd og har taget en 
japansk kone.

To af Ferreiras elever, der 
befi nder sig ved den jesuitiske 
mission i Macao, Fader Sebastian 
Rodrigues og Fader Francsico 
Garupe, beder om lov til at be-
give sig på den farefulde færd til 
Japan, hvor indrejse er forbudt, 
deres tro forfulgt og deres blotte 
tilstedeværelse strafbar med dø-
den under frygtelig tortur. 

De vil løse gåden om deres 
læremesters frafald og om muligt 
hjælpe deres trosfæller, der prak-
tiserer deres tro i hemmelighed.

Rodrigues fi nder en tidligere 
kristen tolk, som kan ledsage 

dem, og det lykkes dem at lande 
og fi nde frem til en landsby, hvor 
troen stadig holdes i hævd – uden 
præster. Her lever de i skjul i 
stadig fare for samuraierne, der 
gør deres yderste for at udrydde 
troen. Byens ældste er villige til 
det højeste offer for at beskytte 
deres gæster, men alligevel føler 
de sig tvunget til at drage videre.

De bliver udsat for forræderi 
og endelig fanget. Rodrigues 

bliver selv stillet for den højeste 
japanske inkvisitor, Inoue, der 
tvinger ham til at overvære pinsler 
og henrettelser af hans japanske 
trosfæller og hans rejsefælle.

Men på ét punkt lykkes hans 
mission. Rodrigues får rent fak-
tisk opsporet Fader Ferreira i 
det buddhistiske tempel, hvor 
han opholder sig, og der får han 
sandheden at vide.

Når de troende udsættes for 

alle verdens ulykker, vender de 
sig til Gud, men Guds eneste svar 
synes at være tavshed.

Scorsese tro og tvivl
Filmen er instrueret af Martin 

Scorsese. Ved en forevisning af 
hans kontroversielle ”The Last 
Temptation of Christ” for religiøse 
ledere i 1988, blev han præsente-
ret for bogen bag fi lmen ”Silence”.  

Næsten 30 års arbejde med 
projektet bærer nu frugt.

Romanen ”Silence” (”Chin-
moku”) er skrevet af en af Ja-
pans få forfattere med kristen 
baggrund, Shusaku Endo. Som 
forfatter, der beskæftiger sig med 
komplekse moralske dilemmaer, 
er han blevet sammenlignet med 
Graham Greene. Bogen er tidli-
gere udkommet på dansk som 
”Stilhed” på DMS’ forlag. 

En japansk kristen
- De temaer Endo tager op i 

sin bog, har været en del af mit 
liv, siden jeg var ganske ung, 
siger han. 

– Jeg voksede op i en stærkt 
katolsk familie og var dybt enga-
geret i religionen. Den romersk 
katolske kirkes spiritualitet er 
stadig det fundament, jeg står på 
– en spiritualitet som udspringer 
af tro, siger Scorsese.

- Den dag i dag tænker jeg hele 
tiden over tro og tvivl, svaghed og 
den menneskelige tilstand, og det 
er disse temaer, Endo berører så 
direkte i sin bog.

Liam Neeson som jesuit
Siden 1988 har Scorsese og 

hans faste manuskriptpartner Jay 
Cocks skrevet manuskriptet om 
adskillige gange. Undervejs kryd-
sedes hans veje imidlertid med 
skuespillere, som han nu kunne 
se i fi lmens fi gurer. Således spil-
lede Liam Neeson præsten Vallon 
i ”Gangs of New York” for femten 
år siden – og nu Fader Ferreira. 
Men Neesons kendskab til jesuit-
terne er endnu ældre:

- Jeg har været fascineret af 
jesuitterne i mere end 30 år, lige 
siden jeg researchede til fi lmen 

”The Mission”, fortæller han. 
–  Vi havde en teknisk rådgiver, 

Fader Daniel Berrigan, som blev 
en god ven. Han havde stor ind-
fl ydelse på mit liv og min indsigt i 
jesuitterne, især Skt. Ignatius og 
Skt. Francis.

Om den frafaldne Ferreira 
tilføjer han:

- Jeg kunne ikke lade være 
med at blive nysgerrig på, hvor-
dan denne mand – og en historisk 
person – en lærd mand med dyb 
indsigt i kirken og den jesuitiske 
tradition, kunne afsværge sin tro 
og blive en skændsel for kirken.

For Liam Neeson blev det også 
en personlig søgen efter troen – i 
Martin Scorseses instruktion:

- Dette er en fi lm, Martin har 
tænkt over i mange år. Jeg ind-
rømmer, at det gjorde mig nervøs. 
Er jeg god nok til rollen? tænkte 
jeg. Jeg kom over følelsen ved at 
være så ærlig, som jeg kunne, 
ved at være Liam Neeson, der 
vejer sin sjæl gennem Fader 
Ferreira.

Louise Hertz Martinsen/Henri.

Ny fi lm om 
forfølgelsen af de
japanske kristne

Martins Scorseses fi lm ”Si-
lence” og Shusako Endos 
roman er baseret på historiske 
begivenheder – den brutale 
forfølgelse af kristne japanere 
i starten af 1600-tallet. Og den 
overraskende opdagelse ved 
Japans åbning mod Vesten 200 
år senere – at en gruppe ’skjul-
te kristne’ havde overlevet.

I 1543 nåede europæerne – i 
første omgang portugisere og 
spaniere – frem til Japan. Blandt 
de første var Francisco Xaviero, 
en af stifterne af jesuiterordenen.  

Kristen mission
- Det skete under Sengoku-

perioden. Hvor de forskellige 
klaner kæmpede om magten, 

forklarer Martin Scorsese. 
– Missionsarbejdet var tæt 

knyttet til åbningen for vestlig 
handel i stor stil, hvilket også er 
grunden til, at der var konfl ikter 
mellem missionærer fra forskel-
lige ordener og lande.

Herefter fulgte nogle årtier, 
hvor missionærerne blev budt 
velkommen og tolereret – i en 

sådan grad, at man omkring 
1600 regnede med, at mellem 
200.000 og 300.000 japanere var 
konverteret. Alt fra fattige bønder 
til fyrster, daimyo’er. 

Men under shogunen Hidey-
oshi var det slut med tolerance:

- Shogunatet konsoliderede sin 
magt og samlede Japan, fortæl-
ler Scorsese. – De europæiske 
missionærer blev opfattet som en 
udfordring af shogunatets magt, 
og i 1587 blev de første ordrer om 
forvisning af kristne udskrevet.

Forfølgelse
- Den følgende snes år fort-

satte missionsarbejdet, indtil 
1614, da en generel ordre om 
udvisning tvang de kristne mis-
sionærer under jorden. En af 
disse missionærer var Christovão 
Ferreira, der stod i spidsen for 
jesuitterne i Japan, og som er en 
af de historiske personer, som er 
så afgørende i ”Silence”. 

De fleste missionærer blev 
tvunget til at forlade Japan, men 
mange nægtede og tjente de 
trofaste kristne menigheder i 
hemmelighed.

Herefter blev de kristne forfulgt. 
De blev opsporet og tvunget til 
at frasige sig deres tro – eller de 
blev udsat for tortur og henrettel-
se. Antallet af ofre er ukendt, men 
sandsynligvis mange tusinde.

De skjulte kristne
Kort efter blev Japan lukket for 

Vesten i de næste 200 år, og det 
var ikke, før kommandør Matthew 
C. Perry i spidsen for en ame-
rikansk eskadre gennemtvang 
en åbning, at det – til alles over-
raskelse – viste sig, at en kristen 
menighed faktisk havde overlevet 
i det skjulte i alle årene. 

”Silence” beskæftiger sig imid-
ler tid kun med indledningen 
af denne periode i midten af 
1600-tallet, hvor begivenhederne 
ses gennem øjnene på missio-
nærerne Rodrigues og Garupe, 
der bliver smuglet ind i Japan for 
at fi nde sandheden om Ferreiras 
frafald.

- Det er rigtig meget historie 
og mange historiske kræfter, der 
spiller sammen, bemærker Martin 
Scorsese. 

– Jeg overvejede at forklare det 

med tekster inden fi lmen, men 
valgte ikke at gøre det. Hvorfor? 
Fordi jeg vil have Japan i midten 
af 1600-tallet til at virke lige så 
mystisk for publikum som for 
de to hovedpersoner, og, på et 
andet plan, fordi konflikterne i 
fi lmen - forfølgelsen af religiøse 
minoriteter, udfordringen af troen 
– er tidløse.

Scorsese-fi lm med Liam Neeson i rollen som frafalden jesuit-leder.

Liam Neeson blev selv dybt påvirket af at spille frafalden jesuit.

Den kristne menighed overlevede

Vind billetter til fi lmen.

Se konkurrence 
på bagsiden.



10 . UDLAND Udfordringen søndag den 15. januar 2017

Politikere deltager i ’Bønn for Oslo’
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og byrådsmedlem 
Inga Marte Thorkildsen (SV) var blandt de gæster, som skulle 
fortælle om deres bøn for Oslo under bedeugen 11.-15. januar.

’Bønn for Oslo’ har været arrangeret årligt siden 2001. I år var der 
særligt fokus på Oslos børn. 20 menigheder var medarrangører, og 
fl ere af disse deltog for første gang i arrangementet, som blev holdt i 
Filadelfi akirken og sluttede med en fællesgudstjeneste i domkirken.

Hver dag kl 07 – 22 var der åbent hus i Filadelfi a med tilbud om 
forskellige samlinger, seminarer og bedemøder. Hver morgen kom 
særlige gæster til stedet for at fortælle, hvad de beder om for Oslo.

Blandt gæsterne i år var biskop Ole Christian Kvarme, biskop 
Bernt Eidsvig, byrådsmedlem Inga Marte Thorkildsen (SV), der har 
særligt ansvar for ældre, helse og sociale tjenester samt kunnskaps-
minister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Bodil

Kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen fra partiet Høyre 
deltog i Bønn for Oslo den 
14. januar. 

- Vi lever i en gylden tidsalder, 
hvor Gud arbejder i IS’skygge.

Det mener forfatter Charles 
Morris, som netop er vendt hjem 
efter en rejse i Jordan og Irak.

Fatimas historie
- Første gang jeg så Jesus 

Kristus blev jeg overrasket. Jeg 
sad på trappen, da han viste sig. 
Han var klædt i hvidt, men det var 
ikke tøj, det var lys. Jeg fortalte 
min mand: ”Jeg så Jesus”. Men 
han svarede, at jeg altid talte om 
kristne, og at det nok bare var en 
illusion. Men jeg ved, at det var 
ham, fortæller ”Fatima”.

”Fatima” blev født i en sunni-
muslimsk famlie i Nordirak. Hun 
fortæller roligt om sine oplevelser. 
Dagen efter sit første møde med 
Jesus skete det igen.

- Den tredje gang jeg så ham, 
var jeg syg. Han kom og holdt min 
hånd og sagde ”Min datter, vær 
ikke bange. Jeg vil sørge for dig”. 
Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle 
bede, men jeg sagde: ”Jeg ønsker 
at hele mit liv bliver anderledes”. 
Jeg havde nogle problemer på 
det tidspunkt...

Fatima får tårer i øjnene, idet 
hun siger det. Hendes otte-årige 
søn lægger legetøjet fra sig og 
giver hende et knus. Herefter 
fortsætter hun sin beretning.

Fatimas svoger er medlem af 
al-Qaeda. Da hun blev kristen, lod 
hendes mand sig skille fra hende, 
hun modtog dødstrusler og måtte 
gå under jorden.

Senere blev Fatima gift med en 
kristen præst. Men da IS erobrede 
byen i 2015, måtte de fl ygte. Man-
den fi k opholdstilladelse i Sverige, 
men på grund af nye stramninger 
er Fatimas ansøgning indtil videre 
ikke blevet besvaret.

- Jeg ved, at Gud elsker mig. 
Jeg mærker, at han er med i alle 
ting i mit liv. Det er et personligt 
forhold, og jeg gør ingen ting, før 
jeg hører fra ham. Men nu venter 
vi. Alting er blevet suspenderet, 
fortæller Fatima.

Ameena mærkede 
en hånd på skulderen

Også ”Ameena” fra Baghdad 
har fortalt Charles Morris sin 
historie. Da hendes mand blev 

kristen, blev livet både svært og 
farligt for ægteparret.

- Jeg sagde til ham, at han 
skulle vende tilbage til troen på 
Muhammed, men han sagde, at 
jeg skulle snakke med præsten i 
hans kirke. Jeg tog derhen, men 
kunne ikke fi nde præsten. Så jeg 
bad: ”Kære Gud, gør noget. Jeg 
må redde min mand”. 

Men jeg følte ingenting. Så 
begyndte jeg at bede på en ny 
måde: ”Hvis min mand har ret, 
må du vise mig det”. Da følte jeg 
en stor hånd på min skulder. Jeg 
åbnede øjnene, for at se, hvem 
det var, men der var ikke nogen. 
Det var der, jeg kom til tro. Det 
var starten på mit nye liv, fortæller 
”Ameena”.

- Derefter ændrede alt sig 
meget hurtigt. Jeg var fri. Der var 
ikke mere frygt, bare fred. Jeg så 
anderledes på islam. I Koranen 
er der noget, der tvinger folk til 

at handle, og det at føle friheden 
som kristen var noget totalt nyt. 
Kærligheden og respekten var 
noget, jeg aldrig havde kendt som 
muslim, fortæller Ameena.

”I bliver de næste!”
Ameenas mand havde en god 

ven, som var ISIS-sympatisør. 
Da ægteparrets tro blev kendt, 
begyndte der at komme trusler, 
og de måtte forlade Irak.

I Jordan fandt Ameena og hen-
des mand et kristent fællesskab 
som hjalp dem. De lærte Ameena 
noget om bøn og tilgivelse.

- I sidste måned blev min bed-
ste veninde i Irak voldtaget og 
brændt. Hun var en kristen. Min 
man havde en kristen ven - ham 
dræbte de også. De sendte os et 
billede af hans lig med ordene: ”I 
bliver de næste”.

- Jeg var vred i fl ere dage. Jeg 
græd og talte ikke med nogen. 
Men så accepterede jeg det og 
bad til Jesus. Jeg bad for deres 
familier, for morderne, at de må 
lære noget om Jesus. Sommeti-
der beder jeg for  ISIS: ”Jesus, lad 
dem lære dig at kende”

Pastor S tjener fl ygtninge
Charles Morris mødte Fatima 

og Ameena i Jordan, hvor lokale 
velhavende kristne har hjulpet 
dem og andre fl ygtninge. Han for-
tæller også om en modig mand, 
der vil omtales som ”Pastor S”.

Pastor S kommer fra Nordirak 
og var praktiserende yazidi. På 
grund af IS’ forfølgelser måtte 
40.000 fra denne religiøse mino-
ritet fl ygte til Mount Sinjar.

Pastor S blev kristen efter at 
have set Jesus i en række vi-
sioner. Herefter var han i livsfare. 
Han blev banket, bilen blev sat i 
brand og familien modtog trusler. 
Han mistede også sit arbejde på 
en fabrik og måtte fl ytte. Nu, tyve 
år senere, er han stadig i livsfare. 
”Jeg må fl ytte hver måned”, fortal-
te han. Charles Morris beskriver 
sit møde med præsten:

- Vi mødtes i et roligt hjørne 
i en bygning. Pastor S sad pla-
ceret, så han kunne holde øje 
med døren. Han introducerede 
mig for to mænd i tyverne, som 
var kommet sammen med ham. 
”Jeg giver dem discipeltræning, 

de er nye kristne. De er hver 
især leder af et team på ti andre 
kristne i fl ygtningelejren. De leder 
bibelstudier, beder sammen og 
hjælper andre fl ygtninge, hvor de 
kan”, forklarede han.

Yazidier bliver kristne
De kristne er nødt til at være 

forsigtige. De mødes i hemmelig-
hed, men oplever, at Gud bruger 
dem til gavn for andre. Pastor S 
forklarer, at der i hans menighed 
med 80 medlemmer er otte piger 
og kvinder med yazidi-baggrund. 
De har været kidnappet, voldtaget 
og solgt igen og igen som slaver 
blandt IS-tilhængere, før de und-
slap og kom til fl ygtningelejren.

- En af dem var gravid, da hun 
ankom - men disse kristne gik 
bare op til hende og omfavnede 
hende og bad for hende. Nu er 
alle yazidierne blevet kristne, 
fortæller pastor S.

Evangeliets guldalder
Ifølge en mellemøstlig evange-

list er Fatima, Ameena, Pastor S 
og hans to unge medarbejdere 
ikke alene. Evangelisten har ar-
bejdet i over 40 år i området og 
vurderer, at der nu i vor tid sker 
noget helt igennem enestående.

- I de sidste 25 år har der været 
fl ere omvendelser til kristendom-
men end i alle de tidligere 14 
århundreder tilsammen. Dette er 
en gylden tidsalder, hvor musli-
mer kommer til Kristus.  siger han.

Evangelisten nævner tre år-
sager til, at muslimer kommer til 
tro, nemlig bøn, en øget skuffelse 
blandt muslimer over deres egen 
tro og endelig Gud selv.

- Nogle steder i Bibelen læser 
vi, at Gud husker et land, og 
pludselig kommer de til ham. 
Fandt folk i Ninive Gud på grund 
af Jonas’ veltalenhed og præ-
diken? Nej, det var Guds su-
veræne indgriben, og Gud er 
stadig interesseret i, at hele byer 
og folk kommer til ham. Jeg tror, 
at han ønsker, at alle muslimer 
lærer hans kærlighed at kende. 
Derfor møder han dem nu gen-
nem drømme og overnaturlige 
oplevelser som aldrig før, forklarer 
evangelisten.

Bodil

USA: 2400 religiøse ledere vil 
diskutere moral med Donald Trump
Over 2.400 ledere fra forskellige 
organisationer håber at få et møde 
med den kommende præsident for at 
diskutere menneskerettigheder, tro 
og sociale forhold. 

Ifølge ChristianToday.com har le-
derne, som bl.a. tæller James Forbes fra 
Healing of the Nations Ministries, pastor 
Traci Blackmon fra United Church of 
Christ’s Justice and Witness Ministries, 
Imam Tahir Kukiqi fra the Albanian Is-
lamic Cultural Center of New York City og Lisa Sharon Harper fra 
den progressive evangelikale gruppe Sojourners, sendt et brev til 
den kommende præsident med opfordring til at få et møde i stand 
før indsættelsen den 20. januar.

”Siden du blev valgt er vore fælleskaber blevet splittet af diskrimi-
nering og trusler. Farvede og religiøse minoriteter er bange. Fattige 
arbejdere, som du appellerede til i din kampagne, er skuffede over, 
at du har angrebet deres fagforeningsledere ved at udnævne Wall 
Streets elite til din regering”, hedder det i brevet.

- Under sin kampagne har Mr. Trump fra første til sidste tale om-
talt farvede, immigranter og muslimer som om de ikke var fuldt ud 
menneskelige væsener, der fortjener at blive behandlet med fuld 
værdighed og beskyttelse under loven. Vi vil minde Mr. Trump og 
alle andre om, at vi alle er skabt i Guds billede, tilføjer Lisa Sharon 
Harper.

Bodil

Gud arbejder i IS’ skygge

- Jeg tilgiver ISIS, og jeg 
takker dem endda, for de har 
åbnet døre for os til at tale om 
Jesus, siger pastor Samir fra 
Mosul i en udsendelse på den 
kristne nyhedskanal Haven 
Today.

I bogen ’Fleeing ISIS Finding Jesus’ fortæller tidl. muslimer og yazidier om mødet med Jesus.

Charles Morris er leder af ra-
diotjenesten Haven Ministries, 
som dækker 600 stationer i 
Nordamerika. Han har sam-
men med Craig Borlase skre-
vet bogen om mennesker, der 
fl ygter for IS og møder Jesus. 

’Fleeing ISIS Finding Jesus’ 
udkom 1. januar.Egypten: Præsidenten vil genop-

bygge kirker efter bombeangreb
Bombeangrebet mod den koptiske St. 
Marks Cathedral i Kairo i december  
2016 har kostet 28 kristne livet. Nu er 
fi re ud af fem formodede gernings-
mænd blevet arresteret.

Islamisk Stat har taget skylden for 
angrebet, men den egyptiske regering 
antyder, at det nu forbudte Muslimske 
Broderskab står bag. Broderskabet har 
dog fordømt angrebet og beskylder i ste-
det al-Sisis regering for ikke at beskytte 
kirken, skriver Reuters.

Præsident Abdel Fattah al-Sisi, der 
deltog i begravelserne af de kristne, var 
også til stede ved juleaftensgudstjenesten i den koptiske kirke. Han 
lovede i 2016, at han vil genopbygge de kirker, der blev ødelagt eller 
beskadiget under urolighederne i august 2013.

Han har også lovet at støtte det, der skal blive landets største 
kirke med 100.000 egyptiske pund (5,400 $). Byggeriet af denne 
kirke falder sammen med bygningen af Egyptens hidtil største mo-
ske. Den nye storkirke skal ligge i udkanten af Kairo og forventes 
at stå klar i 2018.

Bodil

Præsident Abdel Fat-
tah al-Sisi
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Af Steen Jensen

- Er vi, der har det bedst og 
lever tryggest også dem, der er 
ved at opbygge størst mistillid 
til fremmede? Og er det netop 
trygheden og velstanden, der 
gør det ved os? Er vi slet ikke 
så gode, som vi går og bilder 
os ind?

Ordene er Paula Larrains – 
kendt tv-journalist og tidligere 
nyhedsvært på TV-avisen – og 
hun skriver dem i en klumme på 
den politiske nyhedsportal Altin-
get.dk, hvor hun går i rette med 
dét, som hun mener er dansker-
nes manglende generøsitet og 
hjælpsomhed overfor fremmede 
– set i lyset af langt fattigere og 
truede befolkningers velvillighed 
og omsorg for andre.

Baggrunden er den seneste 
rapport fra Charities Aid Foun-
dation (CAF), der hvert år tager 
temperaturen på generøsiteten 
og hjælpsomheden i 140 lande 
verden over – i det såkaldte World 
Giving Index.

Den knapt 50 sider lange rap-
port konkluderer for det første, 
at verdens befolkninger som 
helhed er blevet mere generøse 

og hjælpsomme.
”For første gang har mere end 

halvdelen af de undersøgte sagt, 
at de har hjulpet et fremmed 
menneske. Et vidnesbyrd om den 
forsømte menneskelige trang til at 
hjælpe andre i nød”, hedder det 
i rapporten.

Alt synes under pres igen
Men rapporten konkluderer 

også, at befolkningerne i lande, 
der er ramt af krig eller fattigdom, 
har tendens til at være mere 
tjenestevillige og generøse mod 
andre. Og det er hér, at Paula 
Larrain sætter fi ngeren ned. Og 
hun skriver bl.a. i klummen:

”Efter Anden Verdenskrig var 
humanismen i Europa stor. Ver-
den havde set sig selv i spejlet 
efter folkedrab, systematiske 
bombetogter mod civile, stadig 
med levende skyld over den 
nok mest idiotiske krig af alle, 
Første Verdenskrig. I 1945 havde 
folk fået nok. FN blev født, vi fi k 
universelle menneskerettighe-
der, fl ygtninges ret til asyl blev 
grundfæstet.

I Nordeuropa gik vi endnu 
videre. Under samme stemning 
og med øget velstand besluttede 
man kollektivt at hjælpe dem i 

samfundet, der havde det svæ-
rest. Vi opbyggede velfærdsstater 
og satte hjælpen i system.

70 år efter synes alt under 
pres igen. Politikere vil have afl yst 
internationale konventioner, den 
danske regering afviser FN’s bøn 
om at give husly til 500 virkeligt 
trængende fl ygtninge, og sociale 
medier fl yder over med skænde-
rier og ublu kynisme.

Er det, hvad der omvendt 
sker, når mennesket har sit på 
det tørre?”

Paula Larrains klumme hed-

der ”Irakeren er mere rar end 
danskeren” – sikkert nok en både 
debatskabende og provokerende 
overskrift, men Larrain sætter 
bare tallene fra Charities Aid  Fou-
ndation lidt på spidsen, for ifølge 
CAF-rapporten er irakerne faktisk 
de af 140 målte nationer, der er 
mest hjælpsomme mod frem-
mede. Et land i stor konfl ikt, men 
med hjælpsomhed mod næsten.

Myanmar topper
Et land som Myanmar (også 

kendt som Burma) topper den 

samlede liste for andet år i træk. 
Og har samtidig den klart hø-
jeste score, når det gælder om 
at donere penge. Her svarer 91 
procent, at de har doneret penge 
til velgørenhed i den seneste må-
ned, men fx det tilsvarende tal for 
Danmark er 60 procent.

CAF-rapporten bygger på tre 
spørgsmål, som et udsnit af be-
folkningen i 140 lande er blevet 
stillet: 1) Har du givet penge til 
gode formål? 2) Har du hjulpet 
en fremmed? 3) Har du arbejdet 
frivilligt?

USA har samlet set den næst-
bedste score (de tre kategorier 
lagt sammen) efter Myanmar, og 
England er det bedst placerede 
europæiske land på en 8. plads. 
Danmark sniger sig samlet set 
akkurat ind på en 20. plads, 
overgået af lande som Sri Lanka, 
Indonesien, Usbekistan, Kenya, 
Turkmenistan og Kuwait.

På spørgsmålet, om man har 
hjulpet en fremmed, indtager Irak 
førstepladsen, og CAF-rapporten 
konkluderer, at de senere års 
konfl ikter i landet har bidraget til 
en større hjælpsomhed.

Og i Paula Larrains kommen-
tar:

”Irak ligger øverst med 81 

procent, der svarer bekræftende 
på, at de har hjulpet en fremmed 
inden for den seneste måned. Og 
Libyen følger lige efter med 79 
procent, herefter Kuwait med 78 
procent. Det eneste vestlige land 
på top 10 er USA, der er nummer 
ni – lige før Saudi Arabien”.

Afrika er kommet bedre med, 
viser rapporten, med en tre pro-
cents forbedring i den samlede 
score i forhold til de foregående 
fem år, hvorimod Kina, Rusland 
og hele Østeuropa ligger i bund.

Paula Larrains klumme, der 
selvfølgelig skal tages for dét, 
den er – en kommentar – slutter 
med denne opsang til danskerne:

”Vi ved godt, at der ligger fl ygt-
ningebørn i lejre lige nu og fryser 
halvt ihjel. Alligevel er protesterne 
få, når vores folketing nægter at 
tage sølle 500 mennesker ind og 
give dem husly. Man fortsætter 
livet som altid. Lukker døren for 
fremmede med ordlyden: ”Det 
har vi altså ikke lige overskud 
til”. Og brænder millioner af på 
fyrværkeri, som man plejer”.

Tv-vært skoser dansk gavmildhed
Paula Larrain langer i en klumme ud mod danskernes manglede gavmildhed og hjælpsomhed – set i lyset af fx. irakernes store hjælpsomhed.

- Vi lukker døren for sølle 500 mennesker og brænder millioner 
af på fyrværkeri, siger Paula Larrain.
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Af Bodil Lanting

Presset mod kristne vokser, og 
hurtigst går det i det sydlige 
og sydøstlige Asien. Derimod 
ligger Irak og Syrien lidt la-
verede end sidste år - fordi 
mange kristne er flygtet fra 
disse lande.

Det viser Åbne Døres nye Ver-
densrangliste, der blev udgivet 
d. 11. januar. Verdensranglisten 
2017 rangerer de 50 lande, hvor 
forfølgelsen af kristne er værst. 
I disse lande oplever over 215 
millioner kristne en høj grad af 
forfølgelse alene på grund af 
deres tro på Jesus.

Religiøs nationalisme i Asien
I Indien har det hindu-natio-

nalistiske BJP-partis magtover-
tagelse udløst en religiøst moti-
veret nationalistisk iver, fortæller 

researcherne bag listen.
Fem af de seks lande, hvis 

pointscore er steget mest over 
det sidste år, er fra Syd- og Syd-
østasien, nemlig Indien, Bangla-
desh, Laos, Bhutan og Vietnam. 

Et andet land fra regionen, 
Sri Lanka, er ny på 2017-listen, 
mens det overvejende hinduisti-
ske Nepal ikke kom med i år.

”Det er en iøjnefaldende ten-
dens, at religiøs nationalisme dri-
ver de asiatiske lande op ad listen. 
Det er en langvarig trend, der har 
taget til i fart siden 1990’erne, 
hvor ingen bed mærke i det. Men 
i år kommer den virkelig til sin ret,” 
siger Dr. Ron Boyd-MacMillan, le-
der for strategisk research i Open 
Doors International.

”Tendensen er mest tydelig i 
Indien, der har nået sin højeste 
placering på Verdensranglisten 
nogensinde. Hinduekstremister 
er virkelig kommet til magten. En 
menneskefl ok kan gøre, som de 
har lyst til i Indien, og da kirken 
i landet er stor, er der mange 
hændelser.”

Siden BJP vandt de nationale 
valg i 2014, er den antikristne vold 
accelereret i landets nordlige del. 
Åbne Døre anslår, at op mod 40 
millioner kristne oplever forføl-
gelse - i form af diskrimination og 
hindu-militantes voldelige angreb.

Lande på top-10
Nordkorea er igen på Verdens-

ranglistens førsteplads, nu for 
16. år i træk. Ifølge Åbne Døre er 
Nordkoreas diktatoriske regime 
uden sidestykke, når det gælder 
fjendtlighed mod religion. Kristne 
må praktisere deres tro i hem-
melighed og adskilt fra hinanden. 

Hvis man afsløres som kristen, 
risikerer man livstid i arbejdslejre 
eller henrettelse. Samme straf 
kan ramme den kristnes familie-
medlemmer.

Yemen (9) er det eneste nye 
land på Verdensranglistens top-
10 i 2017. 

Yemen er blevet ødelagt af 
vold, siden Houthi-oprørere (for-
trinsvis shia-muslimer) angreb 
hovedstaden i 2014. Det fi k den 
wahhabistiske saudiske regering 
til at indlede et multinationalt 
bombe-togt, der reelt har gjort 
Yemen til skueplads for en sted-
fortrædende borgerkrig mellem 
Saudi-Arabien og Iran.

”Fanget midt i krigen findes 
de indfødte kristne, hovedsage-
ligt tidligere muslimer, der har 
konverteret,” forklarer Dr. Boyd-
MacMillan.

”Konvertering til en anden 
religion straffes med døden. Mi-

litante sunnimuslimer har aktivt 
udset sig kristne som mål og 
dræbt dem. Krigen har ført til en 
voldsom stigning i forfølgelsen, 
og gerningsmændene er især 
islamiske ekstremister. 

Shiamuslimer fra Houthi-stam-
men er også meget intolerante 
overfor kristne. Hvis den kristnes 
konvertering bliver kendt i Yemen, 
forfølges han således fra fl ere si-
der, inklusive fra IS og Al-Qaeda. 
Det er lige meget, hvem der har 
ledelsen, siger Boyd-MacMillan.

Somalia er rykket to pladser 
op til en fjerdeplads i år - kun et 
enkelt point efter Nordkorea. Selv 
om der måske kun fi ndes nogle få 
hundrede kristne blandt Somalias 
10 millioner indbyggere, medfører 
stammernes store indflydelse 
på det somaliske samfund, at 
enhver muslim, der konverterer til 
kristendommen, med det samme 
opdages – og det er nok til at 

blive dræbt!
Somalia er et af kun to lande, 

der ud over Nordkorea har været 
placeret som nummer et på Ver-
densranglisten gennem årene.

Stabil top-10
I det store hele har top-10 væ-

ret stabil: Ni af landene på dette 
års top-10 var også blandt de 
øverste 10 på sidste års rangliste: 
Somalia (#2), Afghanistan (#3), 
Pakistan (#4), Sudan (#5) og Iran 
(#8) steg alle på listen. 

Syrien og Irak (hhv. # 6 og 7 i 
år) er faldet til en lavere placering. 
Her har der været rapporteret 
færre voldelige episoder, da de 
fl este kristne er fl ygtet fra områ-
der kontrolleret af IS. I 2003 var 
der 1 million kristne i Irak. Nu er 
tallet under 300.000. Presset mod 
kristne er stadig meget stort. 

Øget forfølgelses-score 
Den gennemsnitlige score for 

de 50 lande på Verdensranglisten 
2017 er steget en smule sam-
menlignet med 2016. Omkring 

en fjerdedel af denne stigning 
skyldes udviklingen i otte lande 
i Mellemøsten og Nordafrika: 
Algeriet, Egypten, Iran, Jordan, 
de palæstinensiske områder, 
Qatar, Tyrkiet og De Forenede 
Arabiske Emirater (UAE).

”Her fi nder du disse polarise-
rede regeringer, der enten er ved 
at blive mere radikale eller mere 
diktatoriske,” siger Dr. Ron Boyd-
MacMillan. ”Lande som Egypten, 
Jordan og Algeriet slår virkelig 
hårdt ned på ekstremister.”

Ekstremister har noget friere 
hænder i det subsahariske Afrika, 
hvor militant islam er blevet mere 
udbredt og etableret. Andre mus-
limske lande støtter bl.a. lokale 
islamiske politikere og skoler - 
selv i Kenya, der er det land med 
den største kristne majoritet i 
Verdensranglistens top-20.

Om Verdensranglisten
Åbne Døre er en hjælpeorga-

nisation, som gennem mere end 
60 år har tjent kristne, der rundt 
om i verden forfølges for deres tro. 

Organisationen er grundlagt 
af Broder Andreas, en hollandsk 
missionær, der begyndte arbejdet 
i 1955 med at smugle bibler ind 
bag Jerntæppet. 

I dag sikrer Åbne Døre åndelig 
og materiel støtte til forfulgte 
kristne i mange lande og har 
udviklingskontorer i mere end 
20 lande.

 
 

Øget forfølgelse af kristne i 2016 - 
især i Syd- og Sydøstasien

Åbne Døres undersøgelse dækker perioden fra nov. 2015 til 31. oktober 2016. Den bygger på udførlige interviews med nøglepersoner i de enkelte lande.

Kristne Asia Bibi fra Pakistan 
(#4 på listen) er mor til fem. 
Hun blev dødsdømt, fordi hun 
drak vand fra muslimernes 
brønd og havde talt nedsæt-
tende om Muhammed.

Filmen ”The Apostle” fra 
2014 skildrer kristnes vilkår i 
Nordkorea. Den er bl.a. blevet 
vist for FNs menneskerets-
kommission i Geneve.

Hvert 6. minut i 2016 blev en 
ny kristen dræbt på grund af 
sin tro. Det svarer til 90.000 
mennesker, og tallet er sti-
gende for 3. år i træk.
Verdensranglisten fra Åbne 
Døre sætter fokus på de 50 
lande, hvor kristne forfølges 
mest.

Irak og Syrien er rykket lidt ned på ranglistens top ti, fordi 
mange kristne er fl ygtet fra disse lande. Foto: Mission Øst.
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Verdensranglisten er sammen-
sat på grundlag af et special-
designet spørgeskema med 
50 spørgsmål, som dækker 
forskellige aspekter omkring 
religiøs frihed eller mangel på 
samme.

Gennem et system tildeles 
points, afhængigt af hvordan 
hvert enkelt spørgsmål besvares. 
Det totale antal points pr. land 
afgør dets position på ranglisten, 
forklarer Åbne Døre.

Spørgsmålene skelner mellem:

- Den juridiske, officielle 
status kristne har. (Fx: Giver et 
lands konstitution og/eller love 
religionsfrihed? Er det tilladt for 
enkeltpersoner at omvende sig 
til kristendommen?).

- De forhold, der reelt er gæl-
dende for den enkelte kristne. 
(Bliver kristne slået ihjel pga. 
deres tro? Bliver de sendt i fæng-
sel, arbejdslejr eller indlagt på 
psykiatriske hospitaler?).

- Hvilken rolle, kirken spiller 
i samfundet. (Har kristne frihed 
til at trykke og distribuere kristen 

litteratur? Bliver kristne publika-
tioner censureret/forbudt i det 
pågældende land?).

- Faktorer, der kan hæmme 
eller hindre religionsfriheden i 
et land. (Bliver kristne mødeste-
der og/eller kristnes hjem angre-
bet ud fra anti-kristne motiver?).

Metoden revideres og opti-
meres med jævne mellemrum, 
senest i 2013.

Grader af fjendtlighed
På Verdensranglisten defi neres 

forfølgelse som ”enhver fjendtlig-

hed oplevet fra omverdenen, som 
resultat af ens identifi cering med 
Kristus.” Dette inkluderer fjendt-
lige holdninger, ord og handlinger 
begået mod kristne, evt. også fra 
andre kirkesamfund.

Verdensranglisten bliver for-
nyet en gang om året og offent-
liggøres i januar. Data til listen 
indsamles fra den 1. november 
til og med 31. oktober, dvs. at det 
forgangne års to sidste måneder 
ikke er medtaget.

Den årlige rangering af de 
50 lande på Verdensranglisten 

er resultat af det arbejde, som 
Åbne Døres researchafdeling, 
World Watch Research, udfører 
året igennem.

Researchere interviewer nøg-
lekontakter i forskellige lande. 
Disse kontakter udspørger folk i 
deres egne netværk om vilkårene 
for de kristnes religionsfrihed på 
fem af livets områder: privat, i 
familien, i samfundet, nationalt og 
i kirken. Disse fem områder udgør 
”pres-elementet” i forfølgelsen 
– det daglige pres som følge af 
offentlig diskriminering, fjendtlige 

indstillinger og udstødelse fra 
familien.

Ikke al forfølgelse er vold
Teamet måler separat volden 

mod kristne. Fysisk vold er dog 
ikke nødvendigvis en del af  hver-
dagen for de kristne i landene på 
Verdensranglisten.

Åbne Døres researchmetoder 
og resultater er blevet uafhængigt 
kontrolleret af International Insti-
tute for Religious Freedom.

Bodil

Sådan vurderes graden af forfølgelse
Er det livsfarligt at være kristen? Eller straffes man for at trykke kristen litteratur? Verdensranglisten bygger på en række forskellige faktorer.

Oversigten fra Åbne Døres verdensrangliste viser i point, hvordan forfølgelse af kristne fordeler sig i verden. Man får også et 
indtryk af, om forfølgelsen mod den enkelte kristne stammer fra fx familien eller lokalsamfundet, og om den er politisk motive-
ret. En National forfølgelse (kolonne 4) kan hænge sammen med at et lands forfatning begrænser religionsfriheden ved fx kun 
at tillade islam, hinduisme eller et enkelt kristent kirkesamfund.

Verdensranglisten 2017
Rapporteringsperiode: 1. november 2015 - 31. oktober 2016

Rangering 
VRL 2017 Land 1. Privat 2. Familie 3. Samfund 4. National 5. Kirke 6. Vold

TOTAL 
SCORE 

VRL 2017
Rangering 
VRL 2016

TOTAL 
SCORE 

VRL 2016
1 Nordkorea 16,667 15,385 16,427 16,667 16,667 9,815 92 1 92
2 Somalia 16,667 15,385 15,385 16,667 16,667 10,185 91 7 87
3 Afghanistan 16,667 16,427 15,145 15,625 14,844 10,556 89 4 88
4 Pakistan 14,792 14,023 14,183 14,974 13,125 16,667 88 6 87
5 Sudan 13,854 14,423 14,583 15,625 15,469 13,334 87 8 84
6 Syrien 14,375 14,263 14,664 14,584 14,896 13,704 86 5 87
7 Irak 15,104 14,904 15,465 15,104 15,209 10,370 86 2 90
8 Iran 14,063 14,343 14,744 15,625 16,459 10,185 85 9 83
9 Yemen 16,667 15,305 14,503 16,341 16,615 5,926 85 11 78
10 Eritrea 15,208 14,503 15,705 16,016 15,312 5,000 82 3 89
11 Libyen 14,792 13,221 14,102 15,430 15,208 5,371 78 10 79
12 Nigeria 11,250 11,458 13,461 12,826 12,448 16,112 78 12 78
13 Maldiverne 15,000 15,145 13,702 16,146 15,729 0,741 76 13 76
14 Saudi-Arabien 14,896 13,622 14,183 15,300 16,459 1,667 76 14 76
15 Indien 11,250 11,218 12,019 13,737 11,250 13,519 73 17 68
16 Usbekistan 15,209 10,818 12,100 12,826 15,677 4,259 71 15 70
17 Vietnam 12,188 7,692 11,859 14,323 13,594 11,111 71 20 66
18 Kenya 12,188 11,218 12,420 9,831 13,073 9,630 68 16 68
19 Turkmenistan 14,896 10,016 12,741 12,826 15,104 1,111 67 19 66
20 Qatar 13,438 12,901 11,779 13,542 14,427 0,370 66 21 65
21 Egypten 9,849 10,789 10,091 9,759 8,116 16,112 65 22 64

Afghansk kristen i fare

Underskriftindsamling:Underskriftindsamling:

Verdensranglisten bekræfter, 
at den konverterede asylsan-
søger Matin Nasseier er i reel 
livsfare, hvis han bliver sendt 
tilbage til Afghanistan.

Afghanskfødte Matin, som Ud-
fordringen skrev om i sidste uge, 
er blevet døbt i Danmark. Netop 
nu sidder han fængslet i Ellebæk 
nær asylcenter Sandholm, fordi 
han er blevet nægtet asyl og skal 
hjemsendes den 17. januar.

Det har fået Matins danske 
venner til at starte en underskrift-

indsamling, som kan fi ndes på 
http://www.skrivunder.net/signa-
tures/hvis_matin_sendes_tilba-
ge_til_afghanistan_kan_det_ko-
ste_ham_livet/start/64

Netop Afghanistan er et me-
get farligt land for kristne (se nr. 
tre på listen til højre). Landet 
scorer et samlet point på 89, 
hvilket er summen af forfølgelse 
som  en kristen i Afghanistan kan 
opleve fx privat, på arbejdsplad-
sen, og gennem retssystemet.

Bodil

Intensiteten af forfølgelse kan 
afl æses ud fra landenes pla-
cering på Verdensranglisten, 
der viser de 50 lande, hvor det 
koster mest at være kristen.

Den røde farve (top-ti) mar-
kerer lande med ’Ekstrem 
forfølgelse’.
Orange farve markerer ’Meget 
alvorlig forfølgelse’, som 
foregår i de næste tyve lande 
på listen, mens den gule farve 
viser, hvor der foregår 
’Alvorlig forfølgelse’.
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1 NORDKOREA 92

2 SOMALIA 91

3 AFGHANISTAN 89

4 PAKISTAN 88

5 SUDAN 87

6 SYRIEN 86

7 IRAK 86

8 IRAN 85

9 YEMEN 85

10 ERITREA 81

11 LIBYEN 78

12 NIGERIA 78

13 MALDIVERNE 76

14 SAUDI-ARABIEN 76

15 INDIEN 73

16 USBEKISTAN 71

17 VIETNAM 71

18 KENYA 68

19 TURKMENISTAN 67

20 QATAR 66

21 EGYPTEN 65

22 ETIOPIEN 64

23 PALÆSTINENSISKE OMRÅDER 64

24 LAOS 64

25 BRUNEI 64

26 BANGLADESH 63

27 JORDAN 63

28 MYANMAR (BURMA) 62

29 TUNESIEN 61

30 BHUTAN 61

31 MALAYSIA 60

32 MALI 59

33 TANZANIA 59

34 CENTRALAFRIKANSKE REP. 58

35 TADSJIKISTAN 58

36 ALGERIET 58

37 TYRKIET 57

38 KUWAIT 57

39 KINA 57

40 DJIBOUTI 57

41 MEXICO 57

42 COMORERNE 56

43 KASAKHSTAN 56

HVOR TROEN KOSTER MEST
Verdensranglisten 2017

Om Verdensranglisten
Åbne Døres Verdensrangliste er den eneste årlige oversigt over religiøs frihed for verdens kristne. Den må-
ler frihedsgraden, som en kristen har til at udleve sin tro inden for fem områder i livet – privat, i fami-
lien, i samfundet, nationalt og i kirkelivet – samt graden af vold. Hvert år er medtaget med samme vægt.

Hvert år opstiller listen de 50 lande, hvor det er sværest at være kristen, og omfatter således millioner af 
kristne, der er påvirket af forfølgelse, defineret som ”enhver fjendtlighed, kristne oplever som et resul-
tat af deres identifikation med Kristus, herunder fjendtlige holdninger, ord og handlinger mod kristne”.

”FØR ORDET FOR DE STUMME, TAL DERES 
SAG, NÅR DE ER VED AT BUKKE UNDER. FØR 

ORDET, DØM RETFÆRDIGT, OG SKAF DEN 
HJÆLPELØSE OG FATTIGE RET”



Bøger om BØN, Børn og Den åndelige VERDEn:Bøger om BØN, Børn og Den åndelige VERDEn:

Vink fra en anden verden. 
Opdag de små vink i dit liv fra 
den åndelige verden. 199 kr. 

Lev i opstandelsen. Opstan-
delseskraften er en virkelig-
hed, du kan leve i. 199 kr. 

Kæmp & Vind i BØN. Grund-
læggende og inspirerende 
undervisning om bøn.  198 kr. 

Gud sprænger alle rammer! 
En bog om bøn - men også 
om Gud som vores far. 198 kr. 

Elsker I mig stadig? Hjælp  
til forældre: Få din teenager 
til at føle sig elsket.  129 kr.
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HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

Where Hope Grows
En uventet rejse - Et uventet 
venskab. 
En baseballspiller må opgive 
sin karriere på grund af per-
sonlige problemer og kæmper 
med hverdagen og opdragel-
sen af sin teenagedatter. Men 
en ung mand med Downs-
syndrom, som arbejder i det 
lokale supermarked, giver 
ham nyt håb og tro på livet.

95 minutter. 

DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!

Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

199,-

Left Behind (DVD) 
Film om bortrykkelsen. Med 
Nicolas Cage. Dansk tekst.
110 min. Kr. 98,-

Heaven is for real (DVD) 
Stor fi lmatisering af ”Himlen 
fi ndes virkelig”. Dansk tekst.
95 min. Kr. 98,-

Luther (DVD) Om Martin Lu-
ther og starten på reforma-
tionen. Dansk tekst.
124 min. Kr. 98,-

98,-

The Bible
”The Bible” (Bibelen)  er en stor-
slået og episk TV-Serie, der giver 
liv til de dramatiske historier i 
Det Gamle og Det Nye Testa-
mente. Regissør på tv-serien er 
den fi redobbelte Emmy-vinder 
Mark Burnett.
4 dvd’er som indeholder alle 10 
episoder + eksklusive special 
features. 
Engelsk tale / dansk tekst.

475 minutter. 

Woodlawn
Segregationen er netop ophæ-
vet i Alabama, og en talentfuld 
high school football-spiller skal 
lære at udfolde sine evner og 
sin tro, mens han kæmper mod 
racisme både på og udenfor 
fodboldbanen. Baseret på en 
sand historie.
Med bl.a. Jon Voight (National 
Treasure, Pearl Harbour) og 
Sean Astin (Lord of the Rings).

118 minutter.

FILMS TO INSPIRE - Volume 1 + 2
DVD-bokse med 4 fi lm. Volume 1: War Room, Heaven is for real, Courageous, Fireproof. 
Volume 2 : Ordinary People, Faith like Potatoes, Gracecard, Rust. Kr. 199,- pr. boks.

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

”Ja, man kan med rette sige, at 
Efeserbrevet er højdepunktet i hele 
den bibelske åbenbaring.”

 Sådan skriver Leif Rasmussen, tid-
ligere lærer på bibelskolen i Kolding, i 
”Efeserbrevets skjulte Hemmelighed”. 
I bogen gennemgår han Paulus’ brev 
til menigheden i Efesus og giver læseren en dybere 
forståelse af det samlede budskab og af hvert kapitel. 

118 sider. 98 kr.  

Efeserbrevets skjulte Efeserbrevets skjulte 
HemmelighedHemmelighed
Af Leif Rasmussen

nyheder fra udfordringens forlaG:nyheder fra udfordringens forlaG:

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
og budskabet 

i verdens mest 
udforskede objekt.
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 ©
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Torino-ligklædetTorino-ligklædet
Af Jostein Andreassen & Oddvar Søvik

Denne nye bog er en overskuelig sammenfatning af 
fakta om det mystiske ligklæde i Torino. Her præsenteres 
den meget overbevisende beretning om et ligklæde, der 
bærer et fotografi sk aftryk af den korsfæstede Jesus.

Forskere har gennem mere end 30 år forsket i dette 
ligklæde, så det i dag er det mest undersøgte objekt i 
verden. Og med de fakta, der nu er tilgængelige med 
moderne teknik, bør der ikke være tvivl om, at vi har et 
næsten 2000 år gammelt ”fotografi ” i 3D af en person, 
som selv i de mindste detaljer svarer til Bibelens beret-
ning om Jesus. 

80 sider. Farvefotos. kr. 98,- 

Udfordringens webshop: www.hosianna.dk  - Tlf. 7456 2202

129,-

Herren vil give jer byen. Lær at 
bede strategisk for din by - og 
se forandringer ske! 148 kr. 
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Anmeldt af 
pastor emeritus 
Stig Christensen

S o g n e p r æ s t 
Jørgen Jørgen-
sen, Sct. Nicolai 

kirke i Aabenraa, har skrevet en 
god og udfordrende bog om 
udvikling og brug af nådega-
verne i en almindelig folkekir-
kelig menighed. 

For enhver folkekirkepræst er 
der megen inspiration at hente, 
men samtidig vil bogen også 
virke meget udfordrende på 
mange, da hverdagen i de fl este 
folkekirkemenigheder ser meget 
anderledes ud end det billede, 
der tegnes af en så facetteret og 
nådegaveorienteret menighed, 
som den ved Sct. Nicolai kirke.

JJ slår fast, at nådegaver er 
levet liv, og han citerer Bill Hy-
bels for ordene om, at det bør 
være lige så enkelt for et kristent 
menneske at kunne sætte ord 
på sine nådegaver som at kunne 
sit telefonnummer. Det drejer 
sig om at turde sige: Jeg har 
en eller flere nådegaver. For 
mit vedkommende(JJ) drejer 
det sig om nådegave til ledelse, 
nådegave til lidelse/modgang, 
nådegave til at tænke apostolisk 
og nådegave til at forkynde.

JJ gør rede for sit lutherske 

udgangspunkt vedrørende bibel-
syn, frelse af nåde, treenigheden 
og dåb. I sin redegørelse om 
Helligåndens udrustning citerer 
han dog ikke Luther, og ej hel-
ler deler han syn med nogle de 
ledende konservative teologer 
fra 1970’erne, som Niels Ove 
Vigilius, Poul Langagergaard 
og Leif Andersen. I modsætning 
til megen traditionel teologi slår 
han fast, at den kristne kirkes 
fødselsdag er påskedag og ikke 
pinsedag. Denne afgørende 
påstand giver plads til at sondre 
mellem Helligånden som det nye 
livs giver på påskedag og Hel-
ligånden som ham, der udruster 
til kristen tjeneste på pinsedag. 
JJ taler derfor om den dobbelte 
åndsmeddelelse på samme 
måde som Ole Hallesby og 
Asbjørn Aavik. JJ vover endog 
at tale om åndsdåb og dåb med 
Helligånden, noget der ellers i 
mange år var fy-ord i missionske 
og andre kredse i Folkekirken.

Nådegaver til opbyggelse 
og fælles gavn

Ud fra 1. Korintherbrev kapitler-
ne 12-14 taler JJ overbevisende 
og stærkt om, at ”Menigheden er 
Kristus”. Først nævnes menighe-
dens femfoldige udtryk: gudstje-
nesten, fællesskabet, vidnesbyr-
det, diakonien og undervisning og 
discipeloplæring. 

Herefter kommer en oversigt 

over nådegaverne inspireret af 
Christian Schwartz’ opdeling i 
grønne, røde og blå nådegaver. 
Listen er længere end i de fl este 

bøger om nådegaver, hvilket er 
udmærket, da der argumenteres 
godt og grundigt for de forskellige 
gaver, som alle på den ene eller 

anden måde skal tjene til menig-
hedens opbyggelse og til fælles 
gavn, ikke blot for menigheden, 
men også for bedre at nå verden 
med evangeliet. 

Nådegave til at lide mener 
jeg dog er et fejlskud. Jeg synes 
ikke, at det kan forenes med Jesu 
ord i Gethsemane have om, at 
lidelsens kalk måtte gå ham forbi. 
Lidelse og ondskab er en følge af 
synd og verdens frafald fra Gud, 
derfor er lidelse ikke udtryk for 
nåde, men Gud kan i sin almagt 
vende det onde til noget godt.

Eksempler fra Aabenraa
I bogen er der en række gode 

forslag til og eksempler på, hvor-
dan man i menigheden i Sct. Nico-
lai har arbejdet med udviklingen 
af nådegaver og tjenester. Der er 
en række gode vidnesbyrd fra for-
skellige mennesker i menigheden 
om deres erfaring og brug af en 
bestemt nådegave.

Jeg savner et enkelt vidnesbyrd 
i behandlingen af nådegaven til 
musisk udfoldelse. Gospel san-
gen har fået et vældigt opsving i 
Sct. Nicolai i de senere år, hvilket 
vel først og fremmest skyldes den 
meget musikalske sogne- og kul-
turmedarbejder Torben Callesen; 
derfor kunne det have været godt, 
om han havde fortalt herom.

Til slut i bogen slår Jørgen 
Jørgensen endnu engang fast, 
at man bør begynde at gå vejen i 
stedet for kun at tale herom.

Som nævnt skriver JJ ud fra 
sine erfaringer i en traditionel 
folkekirkemenighed, men der er 
også megen inspiration og vis-
dom at hente for en præst/menig-
hed i en frikirke eller i en kirkelig 
organisation som Dansk Oase, 
hvor Jørgen Jørgensen har sagt 
ja til at tale på årets sommerlejr i 
uge 29 i Horsens.

Jørgen Jørgensen: Nådegaver 
i brug • 320 sider • 249,95 kr. 
Forlaget Prorex

Grundig og inspirende bog
om udvikling og brug af nådegaver

Forfatter Jørgen Jørgensen 
er sognepræst i Skt. Nicolai 
kirke i Aabenraa. I menig-
heden har de arbejdet med 
udviklingen af nådegaver.

Anmeldt af Josua Christensen

”Kristus er den, der knytter 
loven og evangeliet sammen. 
Fjernes Kristus, bliver loven 
udelukkende til fortvivlelse, og 
evangeliet bliver opfattet som en 
dispensation på Guds hellighed. 
Lovens funktion er i virkeligheden 
at pege på Kristus og at blive 
ophævet af Kristus. Loven forstås 
kun ret i lyset af evangeliet. Tilsva-
rende forstås evangeliet kun ret i 
lyset af loven.” s. 367

Høj faglig kvalitet
Peter V. Legarth, som i mange 

år var teologisk professor i Ny 
Testamente ved Menighedsfakul-
tetet i Aarhus, kaster sig i denne 
fagbog over et helt centralt citat 
i Det Gamle Testamente, Hel-
lighedsloven. Hellighedsloven 
(3.Mos. 18.5) er vel på det nær-
meste for GT, hvad Joh. 3.16 er 
for Det Nye Testamente. Det er 
essensen af pagten, testamentet, 

og dermed beskriver det forholdet 
mellem Gud og menneske. 

Legarth går grundigt til værks, 
idet han ønsker at belyse dette 
centrale vers i GT både ud fra 
Mosebøgernes egen logik og 
fortolkningsramme, men samtidig 
spejles teksten i den antikke jøde-
dom og i, hvad Jesus og Paulus 
siger, med henvisning til netop 
denne passage.

Litteraturlisten alene fylder 
små 40 sider og det skorter da 
heller på begrundelser, ledsa-
gende referencer og uddybende 
fodnoter. Der er kort og godt tale 
om et seriøst stykke faglitteratur.         

Lov og/eller evangelium
Sagen fortjener da også se-

riøsitet, for det er helt åbenlyst, 
at vi har at gøre med noget cen-
tralt, ikke blot for GT, men i det 
hele taget i forståelsen af Guds 
frelseshistorie og frelsen som 
omdrejningspunkt for tolkning af 

GT og NT. 
Legarth stiller sig selv nogle 

grundlæggende fortolknings-
spørgsmål, som det dog vil være 
for omfattende at gengive her, 
bortset fra et par helt centrale. 
Først og fremmest bliver spørgs-
målet til 3.Mos. 18.5, hvad bety-
der det, når der står: 

’I skal holde mine love og rets-
regler; det menneske, der følger 
dem, skal leve ved dem’ – hvad 
er det for et ’liv’? Er det Guds løfte 
om evigt liv til den, som følger 
dette bud? Er et sådant løfte tomt, 
fordi det ikke kan lade sig gøre? 
Og hvordan forholder Jesus og 
Paulus, og med dem NT, sig til 
dette løfte?       

Svaret kunne nok forfattes 
på mindre plads en de små 400 
sider, som bruges her, men selve 
øvelsen åbner læserens øjne 
for, hvordan Det Nye Testamen-
tes røster på en og samme tid 
forudsætter loven, og dennes 
løfte, som i sandhed Gudgivne, 

og samtidig kan komme med 
radikale udtalelser om, at ’den 
slår ihjel’, at den ’fører til forta-
belse’ osv. 

Distance til et
grundlæggende punkt

Selv om Legarth har et kapitel, 
som hedder: ’Udblik til luthersk 
tradition’, hvori han samler nogle 
af de væsentligste pointer, så 
lægger han også distance til 
traditionen på et grundlæggende 
punkt: 

’Ifølge Paulus har Moseloven 
haft gyldighed i en frelseshistorisk 
epoke, som med Kristus er bragt 
til ophør. Det må den kristne 
forkynder tage ad notam.’ s.373. 

Det betyder, at den lutherske 
tradition med Guds to ord (loven 
og evangeliet) – som skal lyde 
afhængigt af modtagerens sinde-
lag, mister sin berettelse. Tilbage 
står udelukkende evangeliet. 
For man kan ikke forkynde en 
betinget pagt, hvor menneskets 

lovoverholdelse er forudsætnin-
gen for frelse, og stadig hævde 

evangeliets betingelsesløse nåde.    

Kan kristne bruge
Moseloven til noget?

Peter V. Legarth: Moseloven - Det magtesløse ord fra Gud
424 sider • 349,95 kr. • Kolon / Forlagsgruppen Lohse        
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Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

ILLUSTRERET I FARVER
80 SIDER - LETLÆST 

KUN 98,-

Mens andre 
fortaber sig 
i nørdede 
diskussioner, 
trækker for-
fatterne her 
nøgternt de 
overraskende 
fakta frem, 
som viser, 
at det VAR 
Jesus, der lå 
i ligklædet. 

Velegnet 
til tvivlere 
og ateister. 
Men vil også 
glæde den 
troende!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Af dr. Ross Campbell, 
forfatter til bøgerne
”Elsker I mig?” og
”Elsker I mig stadig?”

Man kan kun være tryg i rollen 
som forældre, hvis forholdet til 
éns teenagere bygger på be-
tingelsesløs kærlighed. Uden 
dette grundlag er det umuligt 
virkelig at forstå teenageren 
og vejlede eller retlede ham.

Uden den betingelsesløse 
kærlighed er det at være forældre 
en forvirrende og fortvivlende 
tung byrde. 

Man vil gerne have en god 
samvittighed mht. sin rolle som 
far eller mor, men mange tvivler 
på, om det overhovedet er muligt. 

Lad mig forsikre dig om, at det 
virkelig er muligt både at være 
gode forældre og være sikker på, 
at man er det.

Hvad er betingelsesløs 
kærlighed?

Betingelsesløs kærlighed be-
tyder, at man elsker teenageren, 
som han/hun er

• uanset hvordan teenageren 
ser ud

• uanset teenagerens stærke 
og svage sider og handicaps

• uanset hvordan teenageren 
opfører sig.

Det betyder ikke, at man altid 
kan lide teenagerens opførsel.

Betingelsesløs kærlighed be-
tyder, at man elsker teenageren, 
selv om man må afsky hans/
hendes opførsel.

Betingelsesløs kærlighed er et 
ideal; man kan ikke elske teen-

ageren - eller nogen andre - hele 
tiden. Men jo nærmere vi kommer 
dette måI, jo mere tilfredse og 
tillidsfulde bliver vi, og jo lykkeli-
gere og mere tilfredse bliver vore 
teenagere.

Jeg for mit vedkommende kan 
ikke føle kærlighed til mine teen-
agere hele tiden. Men jeg vil give 
mig selv den ros, at jeg forsøger 
at nå det vidunderlige måI, det 
er at elske dem betingelsesløst.

Det gør jeg ved hele tiden at 
minde mig selv om at:

- teenagere er børn,
- teenagere vil som regel op-

føre sig som teenagere,
- teenageres opførsel er ofte 

ubehagelig,
- hvis jeg gør min pligt som 

far eller mor og elsker dem trods 
deres ubehagelige opførsel, vil 
de være i stand til at modnes og 
afl ægge det barnlige.

- Hvis jeg kun elsker dem og 
giver udtryk for min kærlighed, 
når de behager mig (betinget 
kærlighed), vil de ikke føle sig 
virkelig elskede. Dette vil til gen-
gæld gøre dem usikre, skade 
deres selvforståelse og faktisk 
hindre dem i at opnå en mere 
moden opførsel.

Derfor er deres adfærd og 
dens udvikling mit ansvar lige så 
meget som deres.

- Hvis jeg elsker dem betin-
gelsesløst, vil de føle sig trygge 
og have det godt med sig selv 
og vil kunne kontrollere deres 
ængstelser og dermed opførsel, 
mens de vokser op.

- Hvis jeg kun elsker dem, når 
de møder mine krav eller forvent-
ninger, vil de føle sig uduelige. De 
vil tro, at det er frugtesløst at gøre 

deres bedste, eftersom det aldrig 
er nok. Usikkerhed, ængstelse og 
lav selvagtelse vil plage dem, og 
det vil være en konstant hindring 
for deres vækst, både følel-
sesmæssigt og med hensyn til 
adfærd. Det betyder igen, at hele 
deres udvikling er lige så meget 
mit ansvar som deres.

For min egen skyld, som en 
far, der står midt i kampen, og for 
mine børns skyld beder jeg til, at 
min kærlighed til dem må være så 
betingelsesløs som mulig. Mine 
børns fremtid afhænger af dette 
grundlag.

”Elsker I mig?”
Ved du, hvilket spørgsmål 

der betyder allermest for en 
teenager? 

Uden at være sig det bevidst, 
stiller han hele tiden spørgsmålet: 
”Elsker I mig?” 

Det er helt afgjort det vigtigste 
spørgsmål for en teenager. Og 
han stiller primært dette spørgs-
mål gennem sin opførsel og ikke 
med ord.

”Elsker I mig?”– Det er af 
største vigtighed, hvordan du 
besvarer dette spørgsmål. Hvis 
du svarer ”nej”, vil teenageren 
ikke have det godt eller gøre sit 
bedste. Det er vigtigt, at vi svarer 
”ja” til dette spørgsmål, men det er 
der ikke mange forældre, der gør.

Ikke fordi de ikke elsker deres 
teenagere, men fordi de ikke ved, 
hvordan de skal besvare spørgs-
målet positivt; de forstår ikke at 
give udtryk for deres kærlighed.

Hvis du elsker din teenager 
betingelsesløst, vil han føle, at du 
besvarer spørgsmålet med et ja. 

Er din kærlighed betinget, bli-
ver han usikker og ofte ængstelig. 
Det svar, vi giver teenageren på 
det livsvigtige spørgsmål ”Elsker I 
mig?” afgør stort set hans grund-
læggende indstilling til livet. Det 
er helt afgørende. 

En af årsagerne til at de fl este 
forældre ikke ved, hvordan de 
skal udtrykke kærlighed til deres 

teenagere, er, at de – ligesom 
mindre børn – udtrykker sig gen-
nem deres adfærd, hvorimod 
voksne hovedsagelig udtrykker 
sig verbalt.

Lad mig illustrere det. Mens 
jeg sidder her og skriver i North 
Carolinas bjerge, befi nder min 
familie sig i Chattanooga. Hvis jeg 
havde en telefon her, kunne jeg 
gøre min kone til den lykkeligste 
kvinde i Hamilton County ved at 
ringe til hende og sige fx: Hej, Pat. 
Jeg ville bare lige fortælle dig, 
hvor meget jeg elsker dig.

Men hvis jeg tog og ringede til 
min søn Dale på ni år og sagde: 
”Hej, Dale. Det er din far. Jeg ville 
bare fortælle dig, at jeg elsker 
dig.” - Hvordan tror du så, han 
ville reagere? Jo, far, men hvorfor 
ringer du?

Kan du se forskellen? Min kone 
udtrykker sig verbalt, og derfor 
betyder det meget for hende, når 
jeg udtrykker min kærlighed til 
hende verbalt. Min søn derimod 
udtrykker sig gennem sin adfærd. 

Selvom det også er vigtigt for 
ham, at jeg fortæller ham, at jeg 
elsker ham, er det ganske enkelt 
utilstrækkeligt til, at han kan føle 
sig virkelig, betingelsesløst el-
sket. Hvis jeg ringede til min søn 
David på 13 år, ville han reagere 
næsten ligesom Dale.

Det ville betyde meget mere for 

min datter Carey på 20 år, hvis jeg 
udtrykte min kærlighed til hende 
verbalt, men stadig ikke så meget 
som for Pat.

Det er ikke nok med ord
Det er vidunderligt, hvis du i 

dit hjerte føler kærlighed til din 
teenager – men det er ikke nok! 

Det er godt at fortælle teenage-
ren ”jeg elsker dig”, og det bør vi 
gøre - men det er ikke nok.

Hvis teenageren skal både 
vide og føle, at du elsker ham, 
må du også udtrykke det gennem 
din adfærd, fordi han stadigvæk 
hovedsagelig udtrykker sig gen-
nem sin adfærd. Først da kan 
han svare ja på det livsvigtige 
spørgsmåI, hans hjerte stiller: 
Elsker I mig? 

Teenageren ser din kærlighed 
til sig i dine ord og dine handlin-
ger, men dine handlinger vejer 
tungest. Teenageren påvirkes 
langt mere af dine handlinger end 
af dine ord.

Følelses-beholderen
skal være fyldt op

Det er også vigtigt at huske, 
at teenageren har en følelses-
beholder. Det er naturligvis et 
billede, jeg bruger, men idéen 
bagved er meget virkelig. Din 
teenager har visse følelsesmæs-
sige behov, og hvorvidt disse 
behov bliver mødt (gennem kær-
lighed, forståelse, oplæring osv.), 
er med til at bestemme, hvordan 
han har det - om han er tilfreds, 
vred, deprimeret eller glad. Det 
indvirker også i høj grad på hans 
opførsel - om han er lydig, uly-
dig, klynkende, kæk, udadvendt 
eller reserveret. Jo mere der er 
i beholderen, jo bedre vil han 
naturligvis have det, og jo bedre 
vil han opføre sig.

Kun hvis følelses-beholderen 
er fuld, kan man forvente, at 
teenageren har det godt med sig 
selv og gør sit bedste. 

Som far eller mor er det dit 
ansvar at gøre alt, hvad du kan for 
at holde følelses-beholderen fyldt.

Børn spejler kærlighed
Børn og teenagere kan sam-

menlignes med et spejl. De 
begynder som regel ikke med at 

vise kærlighed, men giver i stedet 
kærlighed tilbage, hvis de modta-
ger kærlighed. Hvis de ingen får, 
har de heller ingen at give. Betin-
gelsesløs kærlighed gives tilbage 
som betingelsesløs kærlighed, og 
betinget kærlighed gives tilbage 
som betinget kærlighed.

Betinget ros
Debbies forældre mente des-

værre, at de hele tiden burde 
tilskynde hende til at klare sig 
bedre ved kun at rose hende og 
udtrykke varme og kærlighed, når 
hun havde præsteret noget ud 
over det sædvanlige (dvs. når de 
var stolte af hende). Ellers holdt 
de deres kærlighed tilbage, fordi 
de mente, hun ville blive forkælet 
af for megen anerkendelse og 
kærlighed og hendes ambitioner 
dermed blive mindre. 

Som Debbie voksede op, følte 
hun mere og mere, at hendes 
forældre slet ikke elskede hende 
eller værdsatte hende for hendes 
egen skyld, men kun tænkte 
på deres eget omdømme som 
forældre.

Betinget opførsel
Som teenager havde hun ef-

terhånden lært af sine forældre, 
hvordan man skal stille betingel-
ser for sin kærlighed. Hun opførte 
sig kun på en måde, som beha-
gede hendes forældre, når de 
gjorde noget specielt for hende. 

Når både Debbie og hendes 
forældre opførte sig på den måde, 
var der naturligvis ingen af dem, 
der kunne udtrykke kærlighed 
til hinanden, fordi begge parter 
ventede på, af den anden skulle 
gøre noget først.

Det er et typisk resultat af 
betinget kærlighed. Det ender 
med, at man holder op med at 
give kærlighed, indtil en anden 
gør noget, man bliver glad for, og 
dermed sætter det i gang igen. 

Begge parter bliver mere og 
mere skuffede og forvirrede, og 
til sidst bliver man deprimeret, 
vred og bitter. 

For at få et stabilt forhold til sine teenagere må man bygge på den grundvold, der hedder betingelsesløs kærlighed, 
for kun den kan afværge problemer som bitterhed, skyld, frygt eller utrygheden ved at føle sig uønsket. 

Sådan viser du din teenager kærlighed

Elsker I mig stadig? 
Artiklen er fra bogen af psykiateren dr. Ross Campbell.

Bogen handler om, hvordan man som forældre kan lære 
at elske og acceptere sine (besværlige) teenage-børn - og 
give udtryk for det, så de føler sig elskede.

Bogen er en fortsættelse af bestselleren ”Elsker I mig?” 
om mindre børn. Forfatterens bøger er solgt i millionoplag 
på engelsk.

Bogen er på 140 sider. Den kan nu købes i Udfordringens 
bogsalg Hosianna.dk for kun 100 kr. (kun 95 kr. med 
læserrabat.)
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Selv om den islamiske ter-
rorbevægelse Boko Haram 
har mistet meget af sin magt 
i grænseområdet mellem Ni-
geria, Cameroun og Tchad, 
sker der jævnligt selvmords-
aktioner i det område, hvor 
Udfordringens radio-kontakter 
arbejder.

En europæisk missionær, som 
arbejder anonymt i området, 
fortæller, at også præsidenten 
i unionen af evangeliske kirker 
var tæt på at blive dræbt, da han 
for to uger siden tog bussen fra 
Maroua  i Cameroun til Ndja-
mena i Tchad for at deltage i en 
evangelisations-kampagne.

En ung kvinde opførte sig lidt 
mærkeligt og blev derfor obser-
veret nøje. Hun blev pågrebet i 
bussen med et bælte af granater 
på sig, før hun nåede at sprænge 
sig selv og bussen med alle dens 
passagerer i luften.

Boko Haram bruger ofte unge 
piger til selvmordsaktioner. For-
mentlig er narkotika eller hjerne-
vask involveret i at få pigerne til at 
tage deres og andres liv.

Angreb på kristne 
juledag mislykkedes

På selve juledag, den 25. de-
cember, forsøgte en anden ung 
kvinde at komme ind i en kirke i 
Mora, syd for Waza nationalpar-
ken. (En by, hvor Udfordringen 
redaktør tidligere har været med 
i en evangelisations-kampagne.)

Kvinden blev stoppet af kirkens 
egen overvågnings-gruppe tæt 
på et kendt vejkryds. Hun udløste 
sprængstofferne på sin krop, og 
en kvinde og to mekanikere, som 
arbejdede her, blev dræbt.

Egne vagtværn beskytter
Den evangeliske kirke, som 

er den største i det nordligste 
område af Cameroun, og dermed 
også den mest udsatte, føler sig 
ikke tryg nok ved politiets og mili-
tærets overvågning. Mange kirker 
har derfor udpeget medlemmer af 
menighederne til at holde vagt og 
observere mystiske personer, så 
man undgår, at de trænger ind i 
kirkerne. 

Den europæiske missionær 
fortæller, at hun ikke som sæd-
vanligt blev budt offi cielt velkom-
men, da hun i julen deltog i en 
gudstjeneste fra kl. 8.30-13 med 
600 deltagere. De lokale kristne 
ønsker at beskytte hende mod at 
vække opsigt, da hvide udlæn-
dinge menes at være terror-mål. 
Derfor opholder hun sig forskel-
lige steder og i nabolandet på 
skift, uden at ret mange véd om 

Vær med i  Vær med i  
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 

i Afrika!i Afrika!
Du kan give med skattefradrag gennem:

* Missionsfonden konto-nr: 9570 - 06139450. 
Skriv: Projekt 5984 Radio-mission i Afrika. 

Eller: 
* Gospel Outreach konto-nr.: 9046 - 457-34-

58449. Mærk gaven: Radio-mission. 

Kirkens leder tæt 
på at blive offer for 
selvmords-aktion

Helen Müller er en sej schweizisk missionær, som har brugt sit 
liv på at hjælpe den lokale arabisktalende befolkning syd for 
Tchad-søen. Hun er jordemoder, men har måttet overtage andre 
opgaver, da andre missionærer er rejst hjem. Hun er også Udfor-
dringens kontaktperson i radioarbejdet for de arabisk-talende. 

Den alvorlige terror har fået fl ere til at gå i bøn i Cameroun og Tchad.

hvor og hvornår.

Flere går nu i bøn
- Tak for alle jeres bønner i 

løbet af sidste år. Dette er meget 
værdifuldt. Jeg håber, vi i det nye 
år kan fortsætte med at fremme 
Guds rige ved at bede og støtte 
hinanden, skriver hun. 

Hun fortæller, at en lokal præst 
havde 300 til undervisning og 
forbøn, hvor der normalt kun er 
100. Han oplever stor åndelig sult 
blandt folk - hvilket måske skyldes 
den alvorlige situation.

En stor forbøns-gruppe mødes  
hver måned, og mindre grupper 

hver uge, for at bede for syge og 
befri mennesker fra den udbredte 
okkultisme. En anden gruppe 
beder specielt for situationen i 
landet. 

Udfordringen støtter de lokale  
kristne bl.a. i at udsende kristne 
og oplysende udsendelser for den 
lokale muslimske befolkning.

Tak til læsere, som allerede 
har støttet dette arbejde gennem 
Missionsfonden eller Gospel 
Outreach. Se oplysninger i an-
noncen herunder.

Henri.

Kommentar af JH Kirk:

Ifølge Blå Kors er ca. 140.000 
danskere afhængige af alko-
hol og kan ikke stoppe deres 
forbrug uden behandling. 

Flere af disse når så langt ud, 
at den eneste løsning er frivilligt 
at modtage behandling på et re-
habiliteringscenter som f.eks. Blå 
Kors. At redde disse misbrugere 
fra alkohol, er en mulighed for at 
redde deres liv, og give dem en 
ny værdig start på tilværelsen 
igen. Blå Kors Center Sydjylland 
er et hjem for psykisk syge ikke-
aktive misbrugere. Behandlingen 
tilbydes i et rusfrit miljø, hvor man 
er sikker på ikke at blive udsat for 
andre beboeres misbrug eller salg 
af stoffer.

I går kunne jeg så læse på DR 
at Blå Kors i Vorbasse ikke længe-
re må kræve, at beboerne holder 
sig alkoholfri på deres værelser. 
Det har Ankestyrelsen afgjort. Et 
alkoholforbud krænker beboernes 
rettigheder, hedder det.

Det er helt ude i hegnet med en 
sådan afgørelse fra Ankestyrelsen. 
Det er urimeligt, at vi som samfund 

ikke værner om alkoholfrie miljøer 
og sikrer at udsatte kan få lov til at 
leve i et miljø, uden at blive fristet 
over evne af en grøn fl aske Tuborg. 
En fl aske som måske kan blive 
endestationen på deres liv. 

Danmark har et massivt over-
forbrug af alkohol. Det er ikke 
godt nok, når 122.000 børn og 
unge lever i familier med alkohol-
problemer.

Når så næsten halvdelen af 
familierne samtidig har alko-
holproblemer, der går tilbage til 
bedsteforældrene, viser det, at der 
er behov for at gøre noget ved en 
tung social arv.

Afgørelsen fra Ankestyrelsen 
går i den helt forkerte retning. De 
skriver at ”vi vurderer, at borgerne 
ikke kan samtykke til det anførte 
om rygning og rusmidler med 
henvisning til §11 lov om røgfrie 
miljøer og grundlovens § 72, hvor 
man selv må bestemme i egen 
bolig”. 

Naturligvis skal borgerne have 
lov til at bestemme selv. Men 
vælger man at lade sig frivilligt be-
handle på et bosted for at komme 
i sikker havn, skal systemet ikke 
modarbejde denne ret. Det er 

helt afgørende, at vi hjælper men-
nesker, som sidder i en fastlåst 
situation og har brug for totalt 
anderledes miljøer end det, de 
kommer fra, for at få en ny start. 

Jeg synes det er bedrøvende, 
pinligt og skadeligt at ankestyrel-
sen på denne måde vil modarbej-
de menneskers lyst til at komme 
ud af et misbrug. Jeg håber, at 
sundhedsminister Ellen Trane 
Nørby (V) sammen med regerin-
gen hurtigst muligt vil sikre frivillige 
alkoholfrie og stoffrie miljøer. Det 
fortjener danskerne. 

JENS-HENRIK KIRK

KONSERVATIV FOLKETINGSKANDI-
DAT OG BYRÅDSKANDIDAT

DIGTERVÆNGET 157
9550 MARIAGER 

Dr. Ross Campbell, som har 
skrevet bestsellerne ”Elsker I 
mig?” og ”Elsker I mig stadig?” 
m.fl . (se side 16) døde under 
mystiske omstændigheder.

I november 2012 blev han 
dræbt ved et styrt fra en klippe i 
en nationalpark i staten Tennes-
see i det sydøstlige USA. 

Han blev fundet fyrre meter 
nedenfor udsigtspunktet Stone 
Door Overlook i Savage Golf 
Natural Area en lørdag morgen.

En talsmand for myndighe-
derne, Meg Lockhart, forklarede 
dengang, at en eftersøgning blev 
sat i gang, efter at familiemedlem-
mer ikke havde set ham siden 
fredag. Han var gået alene til 
Stone Door på sightseeing i 
naturområdet nær Beersheba 
Springs.

Da han blev fundet, havde han 
et landkort på sig. Hvordan han 
kunne styrte ned fra udsigtpunk-
tet, er ikke blevet opklaret.

Ross Campbell havde siden 
sin opvækst i det vilde New 

Mexico holdt meget af naturen, 
og været meget optaget af mil-
jøspørgsmål. Han var også pilot, 
og holdt af fl yvning, vandreture, 
rejser og læsning.

Stor forfatter
Som klinisk psykolog og forfat-

ter i mere end 30 år har Ross 
Campbell hjulpet tusindvis af 
voksne, teenagere og børn i 
forældre-barn forhold. Han var 
også associeret klinisk profes-
sor i pædiatri og psykiatri ved 
University of Tennessee.

Forud for sin psykiatriske karri-
ere var Ross Campbel leder af et 
missionshospital i Bolivia på Wy-
cliffe bibeloversætternes base.

Han grundlagde og ledte et 
psykiatrisk center i Chattanooga, 
Tennessee frem til pensionen 
i 1996.

I 1977 udgav han sin første bog 
om at vise børn betingelsesløs 
kærlighed, og den er kommet i 35 
oplag i over 1 million eksemplarer.

Herefter fulgte en række andre 
bøger, bl.a. bogen om at vise 

teenagere kærlighed. Han var 
med til at skrive bogen om de 
fem kærlighedssprog sammen 
med Gary Chapmann.

Mange af disse bøger er ble-
vet oversat og udgivet i andre 
lande, bl.a. Danmark. Flere har 
fået priser. 

Bedsteforældre kan 
række ud til unge

I sin seneste bog opfordrede 
han bedsteforældre til at give 
deres børnebørn stabilitet og 
ledelse i en verden, som er ved 
at miste både moralske værdier 
og anstændighed. 

Han argumenterede for, at 
ligegyldigt hvor forandret kulturen 
var, så havde børn de samme 
behov, og at børn og unge altid 
ville lytte til deres bedsteforældre, 
hvis de blot rakte ud til dem og 
viste dem kærlighed.

Selv havde han fi re børn og 
fem børnebørn, da han døde.

Henri

Ross Campbell 
døde i styrt fra 
en klippe
Han brændte for, at børnene fi k kærlighed.

Debat

Støt de alkoholfrie 
tilbud til misbrugere

Jens-Henrik Kirk mener, at 
afgørelsen fra Ankestyrelsen 
modarbejder de mennesker 
som kæmper for at komme ud 
af alkoholmisbrug.
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Besøg vores nye 
web-shop på Hosianna.dk   
(...også til mobil og iPad)

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 

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Henri Nissen

Krista Revsbech

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2017: Årgang 45. 

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

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
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Abonnement@udfordringen.dk 
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Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
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Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal
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Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

Ny livskvalitet!
Helbredelsesmøde med 

Hans Berntsen
Kendt fra udsendelser om helbredelser i bl.a. DR og TV2. 

Hotellet, Lindegade 25, 6070 Christiansfeld.
Fredag den 3. februar kl. 19 (åbent fra 18.30)

Obs! Et nummersystem ved indgangen betyder, at man ikke 
skal stå i lange køer for at få forbøn. De første kommer først til. 
Gratis adgang. Kaffe og kringle kan købes, mens man venter 
på at få forbøn af Hans Berntsen.                 Arr. Udfordringen

Orla Lindskov Christensen:
Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 22. januar 2017 kl. 19.00 i 
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

En præst har spøgefuldt sagt, at det er sværere for Helligån-
den at kaste en kristen ud af kirken end at kaste en djævel 
ud af en kristen. Jesus selv gik ude blandt mennesker. Han 
talte med dem på deres præmisser og var sammen med dem 
i en kontekst, som var let at forstå. Når mennesker er trygge 
og befi nder sig i vante omgivelser, kan de bedre tage imod 
et budskab.

I dag praktiserer vi den omvendte kontekstualisering, hvor 
mennesker ikke bliver mødt i deres eget miljø, men pinedød skal 
komme hen i kirken for at høre Guds ord. Desværre kan ti vilde 
heste ikke få os til at gøre som Jesus. Tværtimod forventer vi, at 
kirkefremmede kommer til os. Her er Guds trofaste tjenere mere 
på hjemmebane og føler sig på sikker grund.

Selve kirkebygningen er i nyere tid blevet ophøjet for meget. Vi, 
de kristne, er kirken. Ikke døde mursten. Vi er heller ikke kaldet 
til at være gode kirkefolk, men at være Jesus disciple. John G. 
Lake har opsummeret vores jobbeskrivelse således: ”Gud efterlod 
os i verden for at vise Jesus, og Faderen efterlod Jesus i verden 
for at vise Gud. Jesus var en Gud-mand, og den kristne er en 
Kristus-mand.

Hvordan kan Jesus blive vist i verden, når hans folk har så lidt 
frimodighed? Hvis ikke bjerget går til os, så går vi til bjerget. Må 
jeg anbefale gademission, hvor vi ikke møder menneskers behov 
i egen kraft. Gud har hverken arme eller ben og bruger os som sit 
legeme. Han forventer, at vi lægger hænder og fødder til.

Har man svært ved at blive til grin for Jesus skyld? Ikke noget 
problem. Medbring blot elefanthue eller burka, som trækkes ned 
over hovedet når der er mennesker i farvandet. Alternativet kunne 
være få vilde ting at se. Gud kan rent faktisk bruge dig, fordi Hel-
ligånden bor i dig.

Det virker som om, alt er vendt på hovedet. 
Fårene må lede hyrden. Initiativet til at 
nå befolkningen vil ikke komme fra et 
stift system, men fra den enkelte gen-
fødte kristen, der er træt af defensive 
traditioner.

Fårene må 
lede hyrden

Udrustet til  
at manifestere Kristus
Leif Rasmussen 
Apostolsk Kirke, Kolding
Lørdag den 21. januar kl. 14.00  
(2 undervisninger)

Retfærdiggørelse ved tro  
– ”et lys der skinner i mørket”

Morten Kilsholm 
Evangeliesalen, Randers
Onsdag den 8. februar kl. 19.30

Anabaptisterne  
og den radikale reformation

Lasse Åbom  
Immanuelskirken, Århus
Onsdag den 8. marts kl. 19.30EVANGELIESALEN

Den Apostoliske Pinsekirke

Alsikevej 33 · 8920 Randers NV 
www.evangeliesalen.dk

il 
tere Kristus
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Alle er velkomne - Gratis adgang 
(Kaffe og brød kan købes)

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

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

Søndag d. 15/1 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA: Målet er fællesskab 

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10:30,
Bedemøde onsdag 19:30, Ungdomsmøde torsdag 19:30

Søndag 29/01  H.P. Pedersen TEMA: En ny begyndelse 
Søndag 05/02  Anders Ova   TEMA: Min svaghed er min styrke   

Søndag d. 22/1 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA: Min identitet i Kristus 

Udfordringen 
på nettet!

Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold 

på hjemmesiden! 

Læs artikler
 eller avisen som

E-avis. 

Find oplysninger
 om login på 

side 2 i avisen.

Bogsalg

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                  
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 2:

Poul Søndergaard
Damtoften 1. st. tv. 
6950 Ringkøbing

Kodeord: Slankekure

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 19. 
januar 2017. 

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
vælg mellem bøger, cd’er, fi lm og 
adventsstjerner fra Christiansfeld.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

d d b ll b

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

Udlejning

Stillingsannoncer

Indryk en stillingsannonce i Udfordringen  

-  Ring 7356 1506
Avisen udkommer hver søndag!

ELMEBO
Et rigtigt hjem!

Vi søger en pædagog/hjemmevejleder på fuld 
tid til at indgå i vores tværfaglige team af 
dygtige medarbejdere til hverdag og fest – og 
på ture.

Du har en kristen livsholdning og 
deler vort menneskesyn: Alle mennesker er 
værdifulde. Du har flair for pædagogik. Du 
har sikkert en pædagogisk uddannelse, men 
brænder efter at udvikle dig 
sammen med dygtige kolleger.
Er du vores nye kollega? 

Ansøgningsfristen er 27. januar kl. 12 med 
ansættelsessamtaler mandag den 30. januar.
Ansættelse 1. marts eller snarest muligt.
Kontakt Jette og Preben Nielsen på mobil 
20 21 18 60 eller jp@elmebo.dk.

Læs opslaget og mere om Elmebo på 
www.elmebo.dk/stillingsopslag.

Elmebo er 
et kristent 

bofællesskab, 
et hjem for 
10 voksne 

med nedsat 
funktionsevne.

Bofællesskabet Elmebo, Elmevej 4A, 4293 Dianalund

Værelse til leje i Odense
Værelse til leje for stud. eller lign. i kristent bofælleskab i 
Odense C. Husleje 2.700 kr./md. alt inklusiv.
Henv. tlf. 61774472

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

Vi ønsker dig med pædagogisk eller anden uddannel-
sesmæssig baggrund - f.eks. social- og sundhedsassistent.

www.trehuse.dk.

Der er to stillinger på hver 32 timer.
Den ene stilling er et barselsvikariat med tiltrædelse 1. 
april 2017.
Den anden stilling er en fast stilling til tiltrædelse snarest.

Ansøgningsfrist: 6. februar 2017.

Har du spørgsmål eller lyst til at høre mere om stillingerne, 
så kontakt leder Ulla Andersen på telefon 28 91 08 78 eller 
mail uea@trehuse.dk

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Svar på annoncer under personlige sendes til: 
Udfordringen, Jernbanegade 1,

6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. __-__”
Fuld diskretion 

Personlige

Ungdommelig enke søger ven
Måske, der fi ndes en velsoigneret, positiv og kærlig mand, 
ikke ryger, med orden i tingene, som kunne være interesseret 
i at møde en naturlig, frisk og ungdommelig enke i 70’erne, 
(pensioneret sygeplejerske) som værdsætter livet, hjemlig 
hygge, naturen, oplevelser mm.
Skønt, hvis vi kunne fi nde sammen og være noget for hin-
anden.

Billet-mrk. 03-01

Vi søger en forstander til vores botilbud i Rold Skov, 
som vil stå i spidsen for arbejdet med at hjælpe ud-
satte mennesker.
Du skal have erfaring fra udsatte-området og gerne 
også misbrugsbehandling. Din grundlæggende ud-
dannelse er fx diakon, socialpædagog eller socialråd-
giver, og derudover har du en lederuddannelse.
Stillingen er på fuld tid med start hurtigst muligt. 

Ansøgningsfrist er 31. januar 2017 kl. 12. 

Find stillingsopslaget på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Forstander 
Blå Kors Hjemmet Rold Skov 

Genopslag

blaakors.dk

Lukas-Skolen søger en 
pædagog og en ikke uddannet 
pædagogisk medarbejder
Vi søger en engageret og dygtig pædagog til vores før-
skolegruppe/SFO. Stillingen er på fuldtid og tidsbegrænset 
fra 1/3 - 7/7 2017.

Derudover søger vi en engageret og dygtig ikke uddannet 
pædagogisk medarbejder til vores førskolegruppe/SFO.
Stillingen er med en gennemsnitlig arbejdstid på 24,5 t/uge 
og tidsbegrænset fra 1/3 - 7/7 2017.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere er loyale overfor skolens kristne grundsyn og 
aktivt arbejder for dette.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med gode og engagerede 
kollegaer, der ser frem til at have dig med i det pædagogiske 
udviklingsarbejde.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og sko-
leforeningerne ved Frie Grundskoler.

Der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes på mail til: jf@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfrist d. 1. februar 2017.

Ansættelsessamtaler fi nder sted d. 07.02 2017.

Flere oplysninger kan fås ved henven-
delse til SFO-leder Jette Fugmann på 
tlf. 4076 9291 imellem kl.10 og 12.

I øvrigt henvises til vores 
hjemmeside på: www.lukas-skolen.dk

Kobborg Consult søger 
Charity-fundraiser
Kobborg Consult har fået nye og spændende opgaver og 
har derfor brug for at udvide medarbejderstaben.
Derfor søger vi en Charity-fundraiser.

Dit arbejde kommer til at bestå i livsbekræftende fundrai-
sing gennem telefonisk kontakt. Du kommer både til at 
arbejde med sygdomsbekæmpende organisationer og 
kristne projekter.

Din alder er ikke afgørende – det er derimod dit hjerte 
og dit engagement. Vi lægger vægt på din livserfaring, 
samt at det er en grundlæggende værdi for dig at støtte 
velgørende formål.

Det vil være attraktivt for os, at du har erfaring med at 
tale med mennesker i mange forskellige situationer – det 
kunne fx være fra sundhedsbranchen eller som præst. Din 
uddannelsesmæssige baggrund er dog på ingen måde 
afgørende, da vi er indstillet på at give dig den fornødne 
grunduddannelse, ligesom du skal være indstillet på et 
kontinuerligt uddannelsesforløb.

Der er tale om en fast løn, og vi har gode personaleord-
ninger. 

 Virksomheden er kendetegnet ved stabilitet og soliditet – 
og medarbejderne forbliver i deres ansættelse i mange år. 
Vi ønsker en ansøger med dette perspektiv

Send din ansøgning til info@kobborg.dk

For nærmere information, er du velkommen til at ringe til 
Keld Kobborg Andersen på tlf. 70253565

Tiltrædelse snarest muligt, men vi har tid til at vente på 
den rigtige person.

Skriv til Udfordringens annonceafdeling på 
annoncer@udfordringen.dk
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K 
Søndag 15/1
14:00 Gudstjeneste fra Svend-
borg ved sognepræst og provst 
Per Aas anden søndag efter Hel-
ligtrekonger, hvor det handler om 
at gøre vand til vin. Dagens motet 
er med Vor Frue Kirkes Kantori 
under ledelse af organist Poul Chr. 
Balslev, der indleder med sit eget 
præludium over Se nu stiger solen. 
Sendes også mandag kl. 8.35.

Onsdag 18/1
23:10 Sagen uopklaret - Jesus!
New zealandsk dokumentar fra 
2011. (Jesus: The Cold Case)
I New Zealand skriver, instruerer 
Bryan Bruce og er vært på et 
meget succesrigt program, hvor 
han gennemgår uopklarede kri-
minalsager. I 2010 besluttede han 
at benytte de samme efterforsk-
ningsmetoder, som han brugte 
på de nutidige kriminalsager på 
den ultimative stadig uopklarede 
kriminalgåde: Hvem dræbte Jesus 
og hvorfor? Det traditionelle svar, at 
det var jøderne, er forlængst blevet 
afvist, selv af den katolske kirke, 
der i 1965 erklærede, at det jødiske 
folk som helhed ikke kunne gøres 
ansvarlig for Jesu død. Snarere var 
det den jødiske ledelse, der trak 
i trådene for at få Jesus dømt til 
døden af den romerske guvernør 
Pontius Pilatus. Men Brian Bruce 
tvivler også på den version! Sen-
des også søndag kl. 14:45.

Lørdag 21/1
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller 
om salmen ”Betesda-søjlernes 
buegange”, om hvordan søjlerne 
blev fundet af arkæologer, og 
om folketroen der knytter sig til 
Betesda-dammen. DR PigeKoret 
ved dirigent Michael Bojesen syn-
ger salmen fra Brabrand Kirke 3. 
søndag efter Helligtrekonger. 

Søndag 22/1
14:00 Gudstjeneste fra Svend-
borg. Kirken bliver fyldt af både 
klassiske og rytmiske toner fra 
Svendborg Ny Ungdomskor, 
SNUK, i gudstjenesten Tredje 
søndag efter Helligtrekonger, hvor 
sognepræst Gitte Meyer Jørgen-
sen er liturg og prædikant i en 
ungdomsgudstjeneste. Fire unge 
udfolder deres tanker om begrebet 
tid. Det store ungdomskor ak-
kompagneres og ledes af organist 
Povl Chr. Balslev og korleder 
Ulrich Klostergaard. Sendes også 
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

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

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

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.

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.

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

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

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00.

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

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

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

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.

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter og betaler 
 via betalingsservice. Ellers er der et girokort-gebyr på 25 kr.) 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit 
navn nederst.   – Skal vi sende et gavekortet til dig___ eller den nye læser___? 
Hvis den nye læser herover selv betaler, så sæt kryds her___  
Bogen skal sendes til ___den nye læser eller ___ mig, der har skaffet læseren.

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Skriv evt. dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

Du kan også bestille på hjemmesiden eller skrive til mail@udfordringen.dk

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

Udfordringen

(3/2017)

Søndag 15. januar kl. 14 på 
DR K: Gudstjeneste fra Vor 
Frue Kirke, Svendborg.
Sognepræst og provst Per 
Aas prædiker ved gudstjene-
sten anden søndag efter Hel-
ligtrekonger, hvor det handler 
om at gøre vand til vin. 
Dagens motet er med Vor 
Frue Kirkes Kantori under 
ledelse af organist Poul Chr. 
Balslev, der indleder med sit 
eget præludium over ”Se nu 
stiger solen”.
Foto: DR Kirken. 

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

Radio 

Søndag 15/1
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Højmesse (P1) 
fra Elias Kirke i Københavns 
Stift. Det er 2. søndag efter Hel-
ligtrekonger, prædikant er Birgitte 
Quist Poulsen. 
21.03 Historie og Tro (P1)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 16/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 17/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Mening og dyder. Ingeniør Junes 
Mads Kock Johansen fra hizbut 
tahrir besøger skurvognen for at 
tale om islamisk livssyn i mødet 
med et senmoderne samfund 
uden plads til Gud. www.dr.dk/tro
Anders Laugesen får besøg i sin 
skurvogn til en samtale om tro.
www.dr.dk/tro (Sendes også 

torsdag 20.30 og søndag 6.30).

Onsdag 18/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Historie og Tro
P1’s nye program om historie og 
tro. Om hvor vi kommer fra, og 
hvor vi er på vej hen. Hver uge 
udfordrer Christoffer Emil Bruun 
en aktuel gæst på holdninger 
til og viden om værdier, ideer, 
historie og religion. (Sendes også 
00.05, lørdag 14.03 og 1.03  og 
søndag 21.03).

Torsdag 19/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 20/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 21/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 22/1
09.54 Gudstjeneste (P1)

Fra Frelsens Hær, Valby. 3. søndag 
efter Helligtrekonger. Prædikant: 
Oberst Hannelise Tvedt. Gudstje-
nesteleder: Major Camilla Thomas

Oberst ved Frelses Hær 
Hannelise Tvedt prædiker 
ved Gudstjenesten på P1 
søndag den 22.1.
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Musik
TJEK

Ja, ja, så siger vi det. Bare så du ved det, jeg tror 
stadig ikke på noget af alt det her.

Af Bodil Lanting

Nyheden kom frem i december, 
da Jackie sang julesalmer sam-
men med tre tenorer - og gjorde 
reklame for sit seneste album 
”Someday at Christmas”.

Jackie er vokset op i en katolsk 
familie i Pittsburgh i Pennsylva-
nia. Hun har tre søskende og 
begyndte allerede at synge i de 
første skoleår. Da karrieren tog 
fart i 2010, måtte hun fortsætte 
sin skolegang online. Jackie inte-
resserer sig også for violin, klaver, 
syning, svømning, bueskydning, 
ridning - og sine kæledyr.

Interessen for sang startede 
med musicalen The Phantom of 
the Opera. Da Jackie havde fået 

DVD’en, begyndte hun at synge 
med på sangene. 

Forældrene havde ikke forestil-
let sig, at hun havde særlige ev-
ner, men hun kom med i et talent-
show før sin 8-års fødselsdag. Da 
hun sluttede på andenpladsen, 
begyndte hun at tage sangun-
dervisning og synge i kirker og 
på plejehjem i Pennsylvania. Hun 
startede også en YouTube-kanal 
og havde titelrollen i en skolemu-
sical om Rødhætte.

Igen i 2009 deltog Jackie i et 
talentshow i Las Vegas - og igen 
blev hun nr. to. Samme år vandt 
hun Golden Ribby Award  og sang 
bl.a. i komponisten Tim Janis’ 
show ”Celebrate America”. Det 
blev også til andre koncerter og 
TV-shows sammen med Janis, 

der havde set hende på YouTube.
Julen 2010 udgav Jackie best-

seller-EP’en O Holy Night. Hun 
blev dermed den yngste debut-
terende top-10 kunstner i USAs 
historie og den yngste solist, der 
har fået platin i USA.

- Hun kan tage et klassisk 
stykke og gøre det venligt og 
tilgængeligt. Hendes stemme er 
så ren og naturlig, der er ingen fejl 
i den. Folk siger: ”Jeg kan høre, 
at hun er godt på vej” - men Nej! 
Det er der allerede, siger kompo-
nisten Tim Jannis.

Kendt med præsidenter
Jackie Evancho sang ved 

eventet National Christmas Tree 
i 2010, hvor hun mødte den De-
mokratiske præsident Obama. 

Nu skal hun så synge for den nye 
republikanske præsident. Det har 
allerede ført til en række hadmel-
dinger på de sociale medier.

Donald Trump bliver svoret 
ind på trappen foran Capitol-
bygningen med den amerikanske 
kongres. Her skal Trump sige 
præsident-eden og sværge tro-
skab mod den amerikanske for-
fatning. Dermed påtager han sig 
ansvaret og pligten som USA’s 
næste præsident.

Ved indsættelsen skal Jackie 
synge sammen med den italien-
ske tenor Andrea Boccelli - og 
hun skal synge USAs national-
sang ’The Star-Spangled Banner.’

16-årige Jackie skal synge 
ved præsidentindsættelsen

I 2010 imponerede Jackie 
Evancho dommerne i Ame-
rica’s Got Talent ved at synge 
’Ave Maria’. Samme år sang 
hun for præsident Obama. 
Nu skal hun synge for hans 
efterfølger.

Talent-dommerne var begejstrede i 2010. Nu skal Jackie Evancho synge nationalsangen d. 20. januar.
Med sådan en overskrift, så skulle man tro, at jeg har fået 
din opmærksomhed? Og opmærksomhed det fortjener 
bandet Leagues også med deres andet album ’Alone 
Together’. Det er et dejligt mix af elektronisk pop og indie. 

Temaerne i numrene kredser omkring kærlighed og en-
somhed – noget, som alle kan forholde sig til. ”I wanted to 
tell you a joke and make you laugh/ Instead of seeing me / I 
wanted to change my name / be any one else / besides me / 
but it’s all I got / I give you everything” synger forsanger Thad 
Cockrell ærligt i nummeret New Money. Det er generelt ærlige 
og gode tekster.

På trods af de nogle gange lidt følsomme og svære em-
ner, så er musikken ikke trist – tværtimod er det energisk og 
positiv musik, som løfter én op. Det er nogenlunde som det 
forrige og roste debutalbum fra 2013, men en kende mere 
elektronisk og poppet. 

Bandet består af Thad Cockrell, som er søn af en præst, og 
Jeremy Lutito, som tidligere har turneret med Jars of Clay. De 
er begge midt i 30’erne, og det er måske denne modenhed 
som gør, at de kan skrive tekster med en vis tyngde og erfa-
ring. Det er desværre ikke altid det normale indenfor denne 
musikgenre.

Dette udmærkede album slutter af med det lidt atypiske 
nummer ’Walking to a City’, hvor der efter de mange ord, 
følelser og tanker i albummet bliver råbt ud til Gud med om-
kvædet: ”Fill my cup, Lord / And run it over / Give me love / 
Give me joy / Give me peace (…) / I am your child in need”. 
Og i sidste omkvæd bliver der, som var det en salme af David, 
overgivende og bekræftigende sunget: ”You fi ll my cup, Lord 
/ You give me love / You give me joy / You give me peace.”

En smuk afslutning på et dejligt forfriskende album, som 
kan anbefales!

 Henrik Engedal

Kærlighed 
og ensomhed

Fra 1. februar 2017 mangler FC 
Udfordringens 2. hold en ny 
træner til at udvikle og svinge 
taktstokken på holdet. Holdet 
spiller i serie 2 i KBU-regi. 
Klubben har tre seniorhold, 
der spiller i henholdsvis serie 
1, 2 og 4.

Det specielle ved FC Udfor-
dringen er, at klubben er bygget 
på kristne værdier, der bl.a. 
kommer til udtryk i, at 10 % af 
spillerkontingenterne hvert år går 
til velgørende formål. 

I 2016 gik pengene til For-
eningen FAKTI, der har til formål 
at forbedre vilkårene for kvinder 
med fl ygtninge- og indvandrer-
baggrund. 

Klubben holder også hvert år 
en auktion til fordel for et fod-
boldprojekt primært for børn med 
ringe kår i Brasilien.

Kristne værdier i kamp
- Til kamp bliver der på hvert 

hold bedt en lille bøn før kamp 
- typisk af en spiller på holdet. 
Vi forsøger efter bedste evne at 
være fl inke over for modstande-
ren, dommeren og ikke mindst 
hinanden, og vi gør en dyd ud af 
at afholde sociale arrangementer 
i klubben, fortæller formanden 
Magnus Wiik. 

- For at være træner i klubben 
er det ikke et krav, at du er per-
sonlig kristen, men det er vigtigt, 
at du bakker op om klubbens 
værdier. 

Det er ligeledes et stort plus, 
hvis du har tidligere trænererfa-
ring, spillererfaring, m.v.

Spillede mod OB
Klubbens største sportslige 

bedrift skete i 2013, hvor OB 
kom på besøg på FREM stadion 

i pokalturneringens 2. runde. 
Kampen endte 1-9 til OB. 

2. holdet.
Klubbens 2. hold har netop 

afsluttet deres første sæson i 
serie 2, hvor det blev til en fl ot 7. 
plads i rækken. 

Holdet træner 
tirsdage og tors-
dage, og turne-
r ingskampene 
l igger typisk i 
weekenderne. 

I sommermå-
nederne er der 
normalt 1-2 må-
neders pause, 
mens der  om 
vinteren typisk 
er pause i 2-3 
måneder. 

Det  soc ia le 
aspek t  b l i ve r 

vægtet højt på holdet kombineret 
med sportslige ambitioner.

Interesserede kan kontak-
te Mads Merlung Drake på 
61659091 for mere information.

Henri.

FC Udfordringen søger ny træner



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

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

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

Se www.Hosianna.dk

Søger videnskaben ikke
altid objektivt efter sandheden?
I forbindelse med flere af 
mine foredrag er jeg blevet 
spurgt om, hvorfor man fort-
sat underviser i evolution, når 
beviserne imod teorien, ifølge 
ID-fortalere som mig, er så 
overvældende.

Flere ting spiller ind: 
1) Egenskaben hos mennesker 

til at hænge fast ved allerede 
etableret viden, fordi det er det 
tryggeste. 

2) Et behov for at kunne for-
klare alle fænomener i den fysiske 
verden - mennesker har det gene-
relt skidt med ikke at have svar på 
alting, hvilket grunder i behovet 
for en tryg verden, hvor der er tjek 
på alle fysiske fænomener, deres 
virkning, årsag og ophav. 

At sige at Gud skabte livet, er 

for mange intelligente mennesker 
en meget mangelfuld forklaring, 
eller måske ligefrem decideret en 
non-forklaring. 

Confi rmation bias
Disse to årsager bunder altså i 

behovet for tryghed. At ville hæn-
ge fast i allerede etableret viden, 
skyldes en fundamental angst for 
at få sit verdensbillede omstyrtet 
for derefter at skulle antage et nyt 
verdensbillede på baggrund af 
nyerhvervet viden – man bevæger 
sig så at sige instinktivt ind i et 
selvbedrag for at undgå at få sit 
verdensbillede væltet. 

Det kan være stærkt trauma-
tiserende at skulle revidere sin 
opfattelse af virkeligheden, og 
derfor opstår fænomenet, som 
på engelsk hedder ”confirma-

tion bias”, som på dansk bliver 
noget i retning af ”bekræftelses-
partiskhed”, altså at man ubevidst 
foretrækker den forklaring, som 
bekræfter, hvad man i forvejen 
tror.

Overvægt af venstre-
hjerne tænkning

Psykiater Iain McGilchrist for-
klarer i sin bog ”The Divided 
Brain”, at bekræftelses-partisk-
hed er et resultat af det moderne 
menneskes fortrinsvise brug af 
venstre hjernehalvdel. 

Venstre hjernehalvdels-do-
minans er simpelthen årsag til 
modvilje mod at revidere ens 
opfattelse af virkeligheden. 

Mennesker, som er dominere-
de af højre hjernehalvdel, er mere 
åbne overfor, at allerede etableret 

viden kan være forkert, og føler 
ikke det voldsomme traume ved 
at få væltet deres verdensbillede. 

Venstre hjernehalvdel søger 
altid forklaringer, som bekræfter, 
hvad den allerede har lært, og 
føler udpræget ubehag ved in-
formationer, som kolliderer med 
allerede etableret viden. 

Det er ikke mit ben!
McGilchrist beskriver en pa-

tient med halvsidig lammelse, 
som af lægen bliver konfronteret 
med det faktum, at han ikke kan 
bevæge sit ene ben. 

Patientens højre hjernehalvdel 
er sat ud af spillet pga. en hjer-
neblødning, og han har derfor 
kun venstre hjernehalvdel til at 
analysere problemet med og til 
at reagere med. Den pågældende 
patient, fortæller McGilchrist, 
kommer til den fantastiske kon-
klusion, at benet ikke er hans, 
men tilhører personen i sengen 
ved siden af. 

Eksemplet med denne person 
er naturligvis ekstremt, men be-
viser ifølge McGilchrist, hvordan 
mennesker, som er dominerede 
af venstre hjernehalvdel, typisk 
vil reagere, når deres etablerede 
verdensbillede trues af nye ube-
kvemme informationer. 

Er man fortrinsvis styret af 
venstre hjernehalvdel, vil man 
foretrække at ignorere ny viden, 
afvise den som fup, løgn eller 
konspirationsteori, og som den 
nævnte patient altså gå meget 
langt i et selvbedrag for ikke at 
skulle revidere sit verdensbillede.

Vil ikke forkaste 
forældet viden

Jeg er ganske overbevist om, at 
denne dominans fra venstre hjer-
nehalvdel er hovedårsag til fast-
holdelsen af evolutionsteorien. 

Det er simpelthen for smer-
tefuldt for hovedparten af folk i 
den akademiske verden at skulle 
forkaste allerede etableret viden. 

At der ligefrem opstår aggres-
sivitet hos evolutionsfortalere, 
når talen falder på intelligent 
design og skabelse, er altså helt 
naturligt. Undervisning i dag er 
ekstremt domineret af venstre 
hjernehalvdels-tænkning, og det 
er derfor intet under, at de, som 
gør karriere i det akademiske 
system, er styret af netop den 
venstre hjernehalvdel. 

Dette faktum er naturligvis synd 
og skam for videnskaben, fordi 
en objektiv vurdering af observa-
tioner er problematisk i et miljø 
styret af venstrehjernehalvdels-
dominerede mennesker. 

Her vil trygheden ved den 
gode gamle viden altid vinde på 
bekostning af sandheden.

Ateisme og materialisme
En tredje årsag til fastholdelsen 

af undervisning i evolution kan 
være en overvægt af ateister i det 
akademiske miljø. 

Dette gør sig i gældende i USA, 
men jeg tror ikke så meget på, 
at det spiller en rolle i Danmark.  

Mit fjerde og sidste bud på en 
årsag vil være, at der i akademia 
er den udbredte holdning, at 
videnskab som udgangspunkt 
skal være materialistisk (også 
kaldet naturalistisk), og at enhver 
forklaring af et fysisk fænomen 
ikke må pege på en overnaturlig 
årsagssammenhæng. 

Den indstilling indebærer, at 
ethvert bevis på en gudsstyret 
virkelighed må forkastes som 
værende uvidenskabeligt. 

Dette medfører, at man diskva-
lifi cerer intelligent design, og det 
efterlader evolution som eneste 
gyldige, videnskabelige teori om 
livets oprindelse.

Spørgsmål: Hvilken bog, 
synes du, er den bedste om 
intelligent design?

Her vil mit svar være ”Undenia-
ble” skrevet af den amerikanske 
biokemiker Douglas Axe. 

Axe har gjort sig bemærket 
i ID-sammenhæng med sin 
forskning i proteinfoldninger på 
laboratoriet ved universitetet i 
Cambridge. 

Hans forskning udmøntede 
sig i artiklen: Estimating the 
prevalence of protein sequences 
adopting functional enzyme folds 
– en artikel, som i sig selv er nok 
til én gang for alle at bevise, at 
evolution er umulig. 

Artiklen dokumenterer, at funk-

tionelle proteinfoldninger er så 
sjældne, at tilfældige mutationer 
ikke kan udvikle nye proteiner, 
og at intelligens nødvendigvis 
må være til stede for at skabe 
et protein.

Ubestrideligt
Bogen ”Undeniable”, hvilket på 

dansk betyder ”ubestrideligt” har 
undertitlen ”How biology confi rms 
our intuition that life is designed”. 

På dansk betyder det ”Hvordan 
biologi bekræfter vores intuition 
om, at liv er designet” – en god 
og kraftfuld titel, som signalerer, 
at evolutionsteoriens dage er 
talte, og at det nu med vor tids 
videnskabelige opdagelser er 
ubestrideligt, at der står en ska-

ber bag livet. 
Undeniable er en fremragende 

bog. Især vil jeg fremhæve, 
at Axe i bogen sammenligner 
menneskeskabt teknologi med 
molekylære maskiner. 

Han demonstrerer, hvor bizart 
det er at tro, at molekylært ma-
skineri er opstået ved tilfældige 
kemiske processer, samtidig med 
at vi aldrig ville tro, at menne-
skeskabte maskiner kunne være 
resultatet af tilfældigheder+tid. 

Axe viser, at ideen at maski-
neri, som er hundrede gange så 
kompliceret, som noget vi men-
nesker har skabt, skulle være 
opstået uden en intelligent årsag, 
er absurd. 

Han viser, hvorledes disse 

maskiner er sammensat af indi-
viduelle enheder, som hver især 
er opbygget af under-enheder, 
som måske igen består af andre 
under-enheder etc., præcis som 
en ubåd, en håndmixer eller et 
solpanel.

Axe er en fagperson på højeste 
niveau, men har her skrevet en 
bog for den brede befolkning. 

Hans fi losofi  er, at det er håb-
løst at forsøge at påvirke holdnin-
gen til evolution i de akademiske 
kredse – hvis noget skal ændres, 
må det ske nedefra. 

En skam, at evolutionskritiske 
bøger ikke er rentable at over-
sætte til dansk, men er du god til 
engelsk, er bogen et must read. 
Undeniable udkom i 2016.

”Der er to måder at 
lade sig narre: 

den ene er at tro på 
det, der ikke er sandt, 

den anden er at 
nægte at tro på det, 

der er sandt.”

~ Søren Kierkegaard

Ian McGilchrist beskriver i sin bog, hvordan overdreven venstre-hjerne tænkning i de akademiske kredse 
indsnævrer vores forståelse af virkeligheden. Venstrehjernen beskæftiger sig analytisk med detaljer, mens 
højre hjernehalvdel tilføjer forståelse for de større sammenhænge.

Tryghed ved det gamle, mangel på forklaringer, venstrehjerne-tænkning, ateisme og materialisme kan hindre forskere i at opdage nye sandheder.

Cambridge-forskeren Douglas Axe demonstrerer i sin bog ”Un-
deniable”, hvor bizart det er at tro, at molekylært maskineri er 
opstået ved tilfældige kemiske processer. 

En forsker beviser noget, der ikke kan benægtes



BAGSMÆKKENSkæve vinkler af Torben Osted

Af Steen Jensen
Journalist
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Vi har trykt nogle in-
teressante interviews 
fra avisen på 8 sider 
og lidt kraftigere, hvidt 
papir til uddeling.

Bestil 50 eller fl ere for 
2 kr./stk. plus porto (29 
kr.) og del dem ud i dit 
nærområde. 

På bagsiden kan du 
evt. sætte et stempel 
for kirken/foreningen 
eller en kontaktper-
son.

Fortæl andre om GudFortæl andre om Gud

Bestil på hosianna.dk under kategorien ”Udfordringen” 
eller på mail@udfordringen.dk og tlf. 74 56 22 02

Af Bodil Lanting

Chris Pratt (39) har en hoved-
rolle i Jurassic Park-fi lmen fra 
2015 samt i superheltefi lmen 
Guardians of the Galaxy (2014). 
Han lægger også stemme til 
LEGO-fi lmen fra 2014 - og kar-
rieren hænger nøje sammen 
med hans tro.

Det fortæller Chris Pratt i et ud-
førligt interview med Vanity Fair.

En hilsen fra Jesus
Christopher Michael Pratt 

voksede op i den lille by Lake 
Stevens i Washington. Familien 
kæmpede med økonomiske pro-

blemer, og det tog sin tid, før den 
unge Chris fandt sin rette hylde.

Vendepunktet kom, mens han 
boede på Hawaii og arbejdede 
som tjener på en fi skerestaurant. 
Chris skulle med til en fest, hvor 
han som sædvanlig forventede 
at komme til at more sig med 
alkohol, narko og piger. 

Men så skete der noget mær-
keligt. Mens Chris stod uden for et 
supermarked, kom en vildtfrem-
med mand hen til ham og sagde:

”Jesus sagde til mig, at jeg 
skulle tale med dig...”

Af grunde som Chris ikke selv 
kan forklare, blev han rørt over 
det og lyttede til manden.

- På det tidspunkt tænkte jeg, 

at jeg måtte tage med denne 
mand. Han tog mig med i kirke. I 
løbet af de næste få dage over-
raskede jeg mine venner ved at 
sige, at jeg ville til at leve et helt 
nyt liv, husker Chris.

Guds ledelse 
Faktisk blev det begyndelsen 

til et nyt liv på fl ere måder. Kort 
tid efter mødet med manden 
ventede Chris en dag på en kendt 
Hollywood-skuespiller uden for 
restauranten. Gennem denne 
skuespiller kom Chris selv i gang 
med sin skuespillerkarriere.

Når Chris Pratt nu ser tilbage 
på sine store roller i Guardians 
of the Galaxy, Jurassic World og 

den nye fi lm Passengers, kan han 
se Guds ledelse gennem hele sit 
liv. Han kan nu se, at alle hans 
tidligere erfaringer har forberedt 
ham for livet som skuespiller.

- Det er derfor, jeg tror på Gud 
og hans indgriben, forklarer Chris 
Pratt i interviewet.

Chris blev gift med skuespil-
lerinde Anna Faris i 2009. De 
har sammen en fi re-årig søn ved 
navn Jack.

Danskere kender måske også 
Chris Pratt som den engelske 
stemme tilhørende hovedperso-
nen i den computeranimerede 
LEGO-fi lm, der er en amerikansk-
australsk-dansk produktion.

I Jurassic World spiller Chris Pratt rollen som Oven Grady, der forsker i dinosaurussers adfærd. Billede fra Jurassic World.

Undersøgelser viser, at kvinder generelt set er mere religiøse 
end mænd. Kvinder går mere i kirke og beder mere, senest 
ifølge tal fra den anerkendte amerikanske tænketank Pew 
Research Center i Washington.

Her i nytåret læste jeg så en 
avisklumme skrevet af cykelrytteren 
Brian Holm, der har gennemført Tour 
de France talrige gange og vel er 
indbegrebet af maskulinitet og sejhed.

Nå – Brian Holm skrev altså den 
her avisklumme, og den handler om 
livets dybeste spørgsmål, om tro 
og Gud, og Brian Holm sluttede sin 
klumme med denne sætning:

”Uden at kunne bevise det er jeg 
rent faktisk sikker på, at der ville være færre med stress, depres-
sioner og sortsind, hvis folk gik oftere i kirke og modtog valium 
for sjælen”.

Brian Holm fortæller i klummen, at det med Gud og kirke kom ind 
i hans liv i begyndelsen af 90’erne, da hans kæreste gennemgik en 
kritisk operation på et belgisk hospital, og han – modstræbende – 
søgte mod sygehusets kapel og dér bad sit livs første bøn til Gud.

25 år senere går han stadig i kirke. Frivilligt.
”Af en eller anden grund er det super tjekket og cool, hvis man 

er weekendbuddhist og fl intrer rundt og siger shanti shanti eller får 
ændret sit navn hos en numerolog. Og går man til en form for terapi 
og bliver veganer, er man et såkaldt moderne menneske – og folk 
siger: ”Nej, hvor er det spændende”. Men går man i kirke, kigger 
folk ofte forlegent på én og ligner nogle, der tænker: ”Stakkels 
mand, han må have det svært, gad vide om han også pisker sig 
selv med pilekviste”.

Brian Holm er ikke noget perfekt menneske (hvem er det?), og 
han har bl.a. erkendt dopingbrug, men hans avisklumme er modig 
og kærkommen. Modig, fordi det ikke umiddelbart giver point i cy-
kelkredse at stå frem og sige, at man går i kirke, og kærkommen, 
fordi der er brug for kendisser, der kommer frem og taler tidens 
modetrends midt imod. At turde, hvor andre tier.

Dagen efter, at jeg læste Brian Holms klumme, sad jeg og blad-
rede i forårets aftenskolekatalog. Her faldt jeg over en artikel med 
overskriften ”Rigtige mænd dyrker da yoga” – ledsaget af et foto 
med en fl ok mænd i lotusstilling og med lukkede øjne.

Hov, tænkte jeg. Rigtige mænd går da i kirke!
Eller som machoen og countrysangeren 

Johnny Cash engang sagde: ”At være en 
kristen er ikke for tøsedrenge. Det kræver en 
rigtig mand at leve for Gud - meget mere mand 
end at leve for Djævelen, ser du”. 

Ja, såmænd…
God søndag!

Rigtige mænd
går da i kirke

Jesus er større end Jurassic 
for skuespilleren Chris Pratt
Livet handlede om druk, narko og piger, indtil Chris Pratt fi k en personlig hilsen fra Jesus.

Vind billetter til fi lmen Silence
Udfordringen trækker lod om 3 x 2 billetter til fi lmen ”Silence”.

På side 9 kan du læse omtalen 
af en ny fi lm om forfølgelsen af de 
japanske kristne. 

Filmselskabet har stillet nogle 
billetter til rådighed for en konkur-
rence i Udfordringen.

Vil du deltage og have chance 
for selv at vinde to billetter, skal 
du skrive svaret på følgende 

spørgsmål til mail@udfordrin-
gen.dk:

Hvem spiller rollen som den 
frafaldne jesuit-leder i fi lmen?

Husk at tilføje dit navn og din 
adresse på mailen, så fi lmselska-
bet United Int. Pictures kan sende 

billetter til den nærmeste biograf, 
hvor filmen vises. Filmen har 
premiere torsdag den 26. januar  
i hele landet.

Sidste frist for deltagelse i 
konkurrencen er torsdag d. 18. 1.

Henri.
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