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Gi’ påskeavisen til andre!
Kun få danskere får gavn af påskens 
budskab, fordi det som regel drukner i 
alt mulig andet.

Derfor udgiver Udfordringen en speciel 
udadvendt påskeavis allerede den 2. april 
- en uge før palmesøndag. 

Avisen vil bl.a. fortælle påskens begiven-
der i fi lm-billeder, møde en dansk fårehyrde, 
hvis lam angribes af ulve, fortælle om 
jøder og muslimer, som begynder at tro på 
Jesus, Apollo-astronauternes tro på Gud, 
hemmeligheder i Jesu ligklæde, unge, der 
tror, brevkasse og leder om hvad påske kan 
betyde for os i dag - og for evigt. 

Avisen kommer ud til alle abonnenter om 
søndagen. Men du kan bestille ekstra på-
skeaviser og give til mennesker, du holder 
af, fx. familien eller naboerne. 

Det er også en god idé for en menighed 
eller en bibelkreds at stå sammen om at 
dele påske-avisen ud i et boligkvarter. 

Aviserne koster kun 5 kr. stk. Ved bestil-
ling af mindst 10 koster de kun 3 kr. stk. 
Portoen er altid kun 29 kr.

Aviserne kan bestilles nu på Udfordrin-
gens webbutik: Hosianna.dk. Du kan også  
sende en mail@udfordringen.dk eller ringe 
til 7456 2202. 

Efterskoleelever fra Løgumkloster var på safari og så en løve. Men det mest spændende var at møde de kristne med deres stærke vidnesbyrd.      (Obs! Løven er redigeret ind i fotoet.)

Læs mere på Ung side 22.

Efterskoleelever fra Løgumkloster var på safari og så en løve. Men det mest spændende var at møde de kristne med deres stærke vidnesbyrd.      (Obs! Løven er redigeret ind i fotoet.)

Af Henri Nissen

Et forskningsprojekt fra Center 
for Selvmordsforskning viser, 
at præster har store mulighe-
der for at forebygge selvmord.

Men de har i nogle tilfælde 
manglet viden og undervisning. 

På baggrund af forskningsrap-
porten er der nu fremstillet et 
grundigt undervisningsmateriale 
til præster og kommende præster. 

Projektet er støttet af Velux 
Fonden.

En usynlig, men 
kompetent faggruppe

Hidtil har præster sjældent væ-
ret nævnt i den offentlige debat 
om selvmordsforebyggelse. 

I stedet har man peget på 
psykiatere, psykologer, praktise-
rende læger eller sygeplejersker 
som de faggrupper, der har 
haft faglige kompetencer til at 
forebygge selvmordstanker og 
selvmordsadfærd.

Men præster har i kraft af de-
res arbejde som sognepræster, 
hospitals- og hospicepræster, 

gadepræster, feltpræster, og 
fængselspræster tæt kontakt til 
de mennesker, som er i stor risiko 
for selvmordsadfærd. 

Forskning viser, at det især er 
unge, ældre, efterladte, fysisk og 
psykisk syge, hjemvendte danske 
soldater og indsatte i fængsler, 
der udgør en risikogruppe for 
selvmordstanker og selvmords-
adfærd. 

Ny viden om præster
Præsternes viden om og hold-

ninger til selvmord har aldrig 

tidligere været undersøgt. Men 
præster er en central faggruppe, 
når det gælder selvmordsfore-
byggelse. 

De har tavshedspligt og kan 
bidrage til at, at sårbare men-
nesker får sat ord på deres selv-
mordstanker. 

Mange præster har været i 
tvivl om, hvordan de bedst kan 
hjælpe. Et omfattende undervis-
ningsmateriale til alle præster 
og kommende præster giver 
dem nu både viden og hjælp til 
at tale med de mennesker, som 

har mistet håbet på, at livet kan 
ændre sig.

Forskningsprojektets resultater 
viser, at hovedparten af præster-
ne har talt med selvmordstruede 
mennesker, og ca. en tredjedel 
har mødt mennesker, som har 
udtrykt et ønske om hjælp til at dø. 

Om skyld og skam
Undervisningsmaterialet til 

præsterne drejer sig om advar-
selstegn for selvmordstruede 
mennesker, etik, synd, skyld og 
skam samt sjælesorg. 

De efterladte kan have brug for 
at tale med en præst om, hvordan 
der skal tales om selvmordet ved 
bisættelsen eller begravelsen. 

Desuden kan undervisnings-
materialet anvendes ved sjæle-
sorg og samtaler med mennesker 
i vanskelige livssituationer samt i 
den kollegiale vejledning.

Præster kan bedre forebygge selvmord
Hidtil har man især peget på psykologer, læger og sygeplejersker. Men et forskningsprojekt viser, at præster ofte har bedre muligheder for at hjælpe. 
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i marts: vrede
Kodeordet for marts gælder fra mandag 6/3 kl. 9.

Ugens emner
* Søg selv Gud i fastetiden.

* Bed for, at Gud bliver æret offentligt.
* Bed Gud bryde FNs og myndigheders 

tavshed om de forfulgte kristne.
* Bed for din kommune.

* Bed for påskeavisen
og al god mission.

Sig Gud tak!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Der er nu kristne bedegrupper i alle de grønne kommuner. De 
sorte er endnu ikke dækket. Opret en gruppe, der beder jævn-
ligt for kommunen og tilmeld jer på forbedere@udfordringen.dk

Aglow inviterer til konference 
for alle den 1. april 2017 i Kol-
ding. Temaet er: Som ét – i en 
tid som denne. 

Konferencens hovedtaler er 
Harun Ibrahim fra Finland. Han 
voksede op i en muslimsk familie 
i Israel, men kom til tro på Jesus 
Kristus som voksen. Han brænder 
nu for, at hans folk, araberne, 
som er Ismaels efterkommere, 
må høre om Jesus og tage imod 
ham som deres frelser. 

Isak og Ismael er brødre
Harun har udtalt: ”Jeg elsker 

muslimerne, men hader islam. 
Alle muslimer er ofre for islam.”

Harun lancerede for mange 
år siden den kristne TV- og in-
ternetkanal Al-Hayat, der når 
hele Mellemøsten, og millioner 
er blevet frelst som respons på 
udsendelserne. 

- Gud har forandret mit hjerte, 
så jeg elsker det jødiske folk. Som 
Isak og Ismaels efterkommere er 
vi brødre. Det er vigtigt, at vi er 
’Som ét – i en tid som denne’. Det 
baner vej for, at Jesus kommer 
tilbage, som han har sagt i sit ord, 
siger Harun. 

For muslimske kvinder
- samt Israel og jøderne

I år er det 50 år siden, Aglow 
blev dannet i USA. Siden da har 
kvindeorganisationen oplevet 
Guds kald til at være ”en røst ind 
i netop den tid, vi er i nu”. Aglow 
er aktiv med et stærkt bønnenet-
værk i 170 nationer. 

Aase Nielsen fra Aglow Inter-
national, Danmark, fortæller om 
arbejdet:

”Vi fi k i 1991 et mandat til at 
række ud til de muslimske kvin-
der, og senere i 2001 et mandat 
til at stå op for Israel og det 
jødiske folk. 

De to mandater er højaktuelle i 
dag, hvor Gud ryster verden, og vi 
lever i en kaotisk tid. Han udruster 
os til at være en røst, der taler 
Guds Ords sandhed ind i en tid, 
hvor politisk korrekthed og løgne 
gør mange blinde for sandheden. 
Også sandheden om islam og 
ånden bag, som er Antikrists ånd, 
der ønsker at udslette både jøder 
og kristne.”  

Som Dronning Esthers kald
Dronning Esther i Bibelen fi k et 

kald til at redde sit folk, det jødiske 
folk, fra udslettelse. Hun var lydig 
og afslørede fjenden med livet 
som indsats. Hun var kaldet ’for 
en tid som denne’.

Kendt forkynder runder de 80 år
Mandag d 27. 2. fyldte 
tidligere frikirkefor-
kynder Filip Ipsen 
80 år.  

Filip begyndte sit 
virke som fuldtidsfor-
kynder i 1967 i Pinse-
kirken i Bylderup Bov, 
den nuværende Tøn-
der Frikirke. Senere var 
det opstart af kirker i 
Næstved og Silkeborg, 
samt etablering og drift 
af boghandelen ”Nord-
jysk Kristent Bogcenter” i Ålborg i 1978. 

Filip sluttede sit offi cielle kirkelige virke i Evangelie Forsamlingen 
på Frederiksberg i 2002. Sit otiom har han bl.a. brugt på udgivelsen 
af  bøgerne ”Ballademageren, der blev evangelist” og ”Kampen 
om Jerusalen”. Fødselsdagen blev fejret med familie og venner i 
smukke lokaliteter nord for København. 

Henri.

Niels Jørgen Holm Larsen 
tiltræder 1. april embedet som 
sognepræst i Sommersted og 
Oksenvad. 

Niels Jørgen Holm Larsen (53) 
har haft en drøm om at blive præst 
siden 1994, da han startede på 
teologistudiet i Aarhus med til-
knytning til Menighedsfakultetet.  
Det er dog først nu, at Niels Jør-
gen Holm Larsen skal ordineres. 

Flere kirke-jobs
Sommersted og Oksenvads 

nye præst kender dog allerede 
folkekirken indefra. Siden stu-
dietiden har Niels Jørgen Holm 
Larsen både været kirketjener, 
graver og gravermedhjælper, og 
han har desuden været næstfor-
mand i et menighedsråd. 

De sidste mange år har han 
været hhv. landsdelssekretær 
og regionsleder i Indre Mission i 
Aarhus-området.  

Erfaring med folk i alle aldre
Niels Jørgen Holm forventer, 

at både sognet og landsdelen 
vil passe ham og hustruen godt:

- Jeg har i alle årene været 
tæt på kirken og menighedslivet. 
Det, der bliver anderledes nu, er 
at skulle varetage ansvaret for 
gudstjenestelivet og de kirkelige 
handlinger. Det glæder jeg mig 
meget til, og jeg ser det som en 
stor fordel, at jeg kommer med 
mange års erfaring i at tale med 
mennesker i alle aldre og spejle 
mig i det liv, mennesker i alle 
aldre lever. Jeg har selv stået i det 
meste, siger den nye sognepræst.

Kommer til god menighed
Niels Jørgen Holm Larsen ser 

Sommersted og Oksenvad som 
sogne med en god, trofast me-
nighed. Der er også nogle gode 
initiativer, som han glæder sig til 
at følge op på. Som sognepræst 
ønsker han at være være tæt på 

sognets beboere, institutioner og 
hele liv. Og så glæder han sig til 
naturen, fordi han selv er jæger.

Der er da også store forventin-
ger til den nye præst i de to sogne.

- Vi glæder os til at modtage 
vor nye præst, som vi tror passer 
ind i vore sogne. Vi har mødt ham 
som et aktivt, udadvendt og åbent 
menneske, der synes at være 
nem at omgås. 

Han har selv givet udtryk for, 
at han nyder naturen og at gå 
på jagt. Han tager gerne mod 
invitation til at deltage og byder 
om ønskeligt ind med en guds-
tjeneste som star t, for tæller 
menighedsrådsformand Knud 
Erik Hansen.

Brænder for både 
mennesker og evangeliet

- Han brænder for hele men-
nesket og ønsker at formidle 
evangeliet om Jesus Kristus 
respektfuldt og tilpasset indivi-

duelle forhold og situationer. Jeg 
tror, han vil bestræbe sig på, at 
fl est mulige skal have en positiv 
oplevelse i mødet med den lokale 
præst, som daglig ambassadør 
for evangeliet og det brede kirke-
lige fællesskab i sognene, slutter 
Knud Erik Hansen.

Niels Jørgen Holm Larsen skal 
ordineres i Haderslev Domkirke d. 
14. marts og indsættes i embe-
det d. 2. april. Han erstatter tidl. 
sognepræst Peter Kiel Nielsen, 
der i efteråret fl yttede til et em-
bede i Vejen og Læborg sogne 
i Ribe Stift.

Niels Jørgen Holm Larsen er 
den anden MF-teolog, der får 
ansættelse som præst i 2017. 
Dermed fortsætter udviklingen 
fra 2016, hvor 11 MF-teologer fi k 
ansættelse som præst.

Bodil

Regionsleder for Indre Mission 
bliver præst i Sommersted

Generalforsamling for MGSLB 
i Pottemagerens Hus
Foreningen Med Grundlov Skal Land Byg-
ges indbyder til generalforsamling lørdag 
den 1. april 2017 i Pottemagerens Hus i 
Holsted. 

Efter generalforsamlingen i MGSLB holder  
Johny Noer to møder samme sted.

Alle medlemmer har stemmeret, og man er 
velkommen til skrive, hvis man har gode idéer, skriver bestyrelsen.

Retssagen mod staten i forbindelse med indførelsen af homo-
vielser kommer for Højesteret den 16. marts.

Bodil

Den nye præst har tidligere været både kirketjener og graver. 

- Gud har forandret mit hjerte, 
så jeg elsker det jødiske folk, 
siger Harun Ibrahim. Han blev 
født ind i en muslimsk familie 
i Israel og kom først til tro på 
Jesus som voksen.

Abrahams børn har brug for Jesus
Inspirations-weekend i Aars
Curtis Hinds fra Toronto holder inspirations-weekend i Aars 
Frikirke den 11.-12. marts.

Evangelisten Curtis Hinds har siden midten af 1990’erne forkyndt 
evangliet over hele verden. Han har også en stærk udfordring til 
kirken om at nå mennesker, der lever uden Gud. 

Hinds er en del af menigheden ”Catch the Fire” (tidl. Toronto 
Airport Christian Fellowship), som siden 1994 har oplevet en stærk 
åndelig fornyelse, der er kendt som ”Toronto-velsignelsen”.

Curtis Hinds Ministries er en del af kirkenetværket Partners In 
Harvest.

Bodil

På samme måde oplever Ag-
low et kald til at afsløre fjenden 
og stå i gabet for det jødiske folk. 
Der er også et kald til at bringe 
evangeliet ud til hele verden, 
herunder det muslimske folk.

Også for mænd
På konferencen, som er for 

både mænd og kvinder, vil man 

blive udfordret til at stå som David 
over for Goliat. Ånden bag Goliat 
er den samme ånd, som er bag is-
lam i dag. Men David vidste, Gud 
var med ham, og han sejrede. 

På konferencen ”Som ét - i en 
tid som denne” kan man blive 
klædt på til kampen, slutter Aase 
Nielsen.

Bodil

Årsmøde i Kristelig 
Handicapforening
Professor Peter V. Legarth holder foredrag, når 
Kristelig Handicapforening holder årsmøde i Vejle 
Missionshus den 11. marts.

Foredraget har titlen: ”Når smerten truer troen på Gud”.
Bodil

Aglow-konference i Kolding:

Forårsmarked i Christianskirken
Christianskirken i Aarhus holder forårsmarked den 11. marts for 
63. gang. Overskuddet går til Menighedsplejen.

Markedet samler over tusind mennesker, og to af de kommende 
konfi rmander fra Jakobskolen, Victoria og Salome, har allerede været 
med fl ere gange. Der sker nemlig så meget forskelligt på markedet i 
kirken, hvor man fx kan gøre en god handel eller deltage i aktiviteter.

Victoria og Salome synes, at det altid er en god dag: ”Der er en rigtig 
go’ stemning, og der er altid nogen på ens alder, man kan snakke med”, 
siger Victoria - og Salome synes, at folk ved boderne er helt vildt søde. 

Victoria er selv frivillig medarbejder og skal bage cupcakes sam-
men med nogle børn. Selvom forårsmarkedet fylder 63, kan man altså 
stadigvæk komme, når man er 13.

Bodil
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Af Tina Varde

Der er stigende interesse fra 
lægevidenskaben for troens 
betydning - og for, hvordan 
mennesker oplever og hånd-
terer sygdomsforløb.

– Den seneste forskning viser, 
at sygdom aktiverer eksistentielle 
behov i takt med sygdommens 
alvor - og kan vække latent tro i 
mennesker.

Samtidig vokser evidensen 
(beviserne) for, at der er en sam-
menhæng mellem tro og helse. 
Aktivt troende mennesker har en 
bedre håndtering af kriser, lavere 
risiko for at udvikle sygdom og 
øget livslængde. 

Ikke mindst i forbindelse med 
sygdom er tro en beskyttende 
faktor og væsentlig ressource;  
en kilde til håb og mening - og 
forebyggelse af angst.

Dét fastslår sundhedsforsker 
med speciale i tro og helbred, 
teolog Niels Christian Hvidt.

Forsker ved Syddansk
Han er lektor ved forsknings-

enheden Helbred, Menneske og 
Samfund ved Institut for Sund-
hedstjenesteforskning på Syd-
dansk Universitet. Og han er 
leder af Center for Forskning i Tro 
og Helbred samme sted. Samt 
af Netværk for Forskning i Tro 
og Helbred.

– Danskerne er ret fokuserede 
på de nære værdier: Familien, 
venner, arbejdsliv osv. Men de 
helt store værdier – meningen 
med det hele og troen på en 
højere virkelighed – har været 
privat for mange. Ofte er der tale 
om ubetrådt land.

– Troen har også i mange år 
været fortrængt fra sundheds-
væsenet og henvist til den private 
sfære. I Danmark har det religiøse 
område nærmest været et tabu. 
Det er det næst største tabu efter 
psykisk sygdom. Mange syge har 
været afholdende med at drøfte 
trosspørgsmål selv med deres 
nærmeste, siger Niels Christian 
Hvidt.

Danskerne har en
krise-religiøsitet

I den her omtalte forskning 
defi neres tro som ”eksistentiel, 
spirituel og/eller religiøs over-
bevisning, som ikke beror på 
videnskabelig evidens, men som 
har betydning for den måde, men-
nesker lever og fi nder mening i 
deres liv – og i de kriser, livet kan 
indebære”.

– En del danskere har en 
såkaldt ”krise-religiøsitet”, som 
fylder mest eller først aktiveres, 
når de oplever noget, de ikke 
kan klare selv. I lande som for 
eksempel USA er det langt mere 
almindeligt at praktisere tro i 
hverdagen – både i modgang 

og medgang, forklarer forskeren.

Tilbage til troen
En del danske læger har gen-

nem en årrække fokuseret på 
at yde den bedste medicinske 
service, men har følt sig usikre 
på og manglet tid til at gå ind i 
lidelsen og det eksistentielle rum 
med deres patienter.

Niels Christian Hvidt er overbe-
vist om, at der herhjemme er æn-
dringer på vej, som også nyere 
forskning er med til at bane vej for.

– Antallet af internationale 
forskningsartikler om forholdet 
mellem tro og helbred er i de 
senere årtier steget markant. 

Det kan man se på lægernes 
database PubMed med søgeor-
det ”Religion” og især under det 
i nyere tid så populære begreb 
”Spiritualitet”, som refererer til 
menneskers åndelige praksis og 
overbevisning. 

Nybrud eller 
genopdagelse

– Væksten i antallet af artikler, 
der omhandler spiritualitet, er i 
dag langt større end den gene-
relle tilvækst af sundhedsviden-
skabelige artikler. Den intensive-
rede forskning i forholdet mellem 
tro og helbred kan ses som et 
videnskabeligt nybrud. 

Men set i et historisk perspektiv 
er der dog snarere tale om en 
tilbagevenden til basale aspekter 

af både religion og sundhedsvæ-
sen, fortæller han.

For i de fleste religioner er 
der en forbindelse mellem tro, 
helbred og lidelse. Også i kristen-
dom, som har været med til at 
forme vort hospitalsvæsen.

Sygehusvæsen med 
rod i kristendommen

Niels Christian Hvidt henviser 
til religionshistoriker Amanda 
Porterfi eld, som har skrevet en 
historisk gennemgang af emnet. 

– Den viser, hvordan kristen-
dommens fokus på sygdom gen-
nem åndelig praksis og en klar og 
strategisk vision for omsorg for 
lidende mennesker har haft afgø-
rende betydning for kristendom-
mens udbredelse i romertiden og 
videre frem i historien. 

Og vores sygehusvæsen har 
historisk rod i kristendommens 
indbyggede krav om aktiv næ-
stekærlighed, som i det vester-
landske klostervæsen fik en 
væsentlig faglig og organisatorisk 
forankring, siger forskeren.

Også afvisning
Han konstaterer også, at der 

i nyere tid har været en tendens 
til, at den naturvidenskabelige 
tilgang, der er bærende for sund-
hedspraksis, til tider har defi neret 
sig i kontrast til troens univers: 

– ”Man skal ikke tro, man skal 
vide”, hedder det jo så ofte! 

Konsekvensen har været den 
holdning, at tro ikke har noget 
med sundhedsvæsenet at gøre 
– og derfor har været henvist til 
”privatsfæren”. 

Men den tilgang tager ikke 
højde for den efterhånden etab-
lerede, evidensunderbyggede 
viden om, at sygehuset er blandt 
de steder i det moderne, seku-
lære samfund, hvor mennesker 
tænker mest over eksistentielle 
forhold og behov, siger han.

Fokus på omsorg
Det er derfor oplagt at styrke 

indsatsen på det område, mener 
Niels Christian Hvidt, der fore-
stiller sig, at sygehusvæsenet 
i kølvandet på de nye vinde i 
forskningen på sigt vil ændre sig. 

Der vil igen komme mere fokus 
på at drage omsorg for patienter 
eksistentielt - herunder at vise 
hensyn til tro.

Om fremtiden en dag ligefrem 
vil byde på holdningen: Man skal 
ikke altid vide, man skal også 
give plads til tro… tør han dog 
ikke spå om.

Sundhedsforsker Niels Christian Hvidt mener, at det på sigt vil blive mere udbredt og acceptabelt at drøfte eksistentielle og trosmæssige 
emner. Både privat og inden for sundhedsvæsenet.

Flere forsker i tro og helbred 
Antallet af internationale forskningsartikler om tro og helbred er steget markant. 

Og den seneste forskning underbygger en sammenhæng mellem tro og helse.

Bestil og se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Om helbredelse
ved kristnes bøn
Af Henri Nissen

Om det bibelske belæg 
for at tro på helbredelse; 
videnskabelige undersøgel-
ser, der viser, at bøn og tro 
virker; og vidnesbyrd fra 
helbredte i forbindelse med 
den kristne helbredelses-
forkynder Charles Ndifon, 
der blev kendt gennem tv-
serien ”Åndernes Magt”.

l

224 sider, ill., 
fi ndes også på 
engelsk, tysk, 
norsk og svensk.
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Find gode fi lm på Hosianna.dkFind gode fi lm på Hosianna.dk

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Balladen om 
en ”gudstjeneste”
Kritikken af teaterforestillingen ”Befri gudstjenesten” i Aarhus Domkirke har været massiv.
Af Steen Jensen

Det var ment som et nyska-
bende og kulturelt indslag i 
kulturhovedstadsåret i Aarhus, 
men teaterforestillingen ”Befri 
Gudstjenesten” i Aarhus Dom-
kirke rejste i stedet en storm 
af kritik fra især præster, der 
fi nder form og indhold stærkt 
upassende.

En af de første, der meldte sig 
på banen, var Sørine Godtfred-
sen, debattør og sognepræst ved 
Jesuskirken i Valby.

”Man må spørge, hvad den 
ansvarlige præst, Christina Laur-
sen og domprovst Poul Henning 
Bartholin, der er dybt involveret, 
egentlig forestiller sig. For slet 
ikke at tale om biskop Henrik 
Wigh-Poulsen. Det hele fremstår 
som en karikatur på kirkens frivil-
lige selvafvikling, her sanktioneret 
af præst, domprovst og biskop”, 
skrev Sørine Godtfredsen i et 
debatindlæg på berlingske.dk 
med titlen ”Hvad laver en imam 
på prædikestolen?”.

Værste hån mod kirken
Hun blev fulgt op af sogne-

præst i Viborg Domkirke Merete 
Bøye, der i et interview på Ra-
dio24syv kaldte det ”den værste 
hån mod folkekirken”, at en imam 
deltog.

Imam Sherin Khankan var en af 
fl ere samfundsdebattører, der var 
inviteret til at medvirke i det noget 
anderledes event, som blev til i et 
samarbejde mellem Aarhus Dom-
kirke og Teatret Svalegangen.

Otte aftener i streg med dan-
sere, skuespillere, popmusik, 
lysshows, nadvermåltid lavet af 
gourmetkokke og noget anderle-
des ”prædikener” af de inviterede 
samfundsdebattører.

”Til eventgudstjenesten har 
den allokerede sognepræst Chri-
stina Laursen skrevet en ny 
trosbekendelse uden Kristus og 
treenigheden, men fyldt med 
halvfordøjede gnostisk-panteisti-
ske-humanistiske fraser”, skrev 

redaktør af bladet Tidehverv og 
sognepræst i Hørup på Sydals 
Agnete Raahauge, der også 
mener, at der blev fusket med et 
Luther-citat under forestillingen.

Jesus ikke taget med
Pastor emeritus Eskild S. Pe-

dersen, der er tidl. sømands- og 
udlandspræst, hæftede sig i et 
læserbrev i Kristelig Dagblad især 
ved forestillingens omgang med 
trosbekendelsen:

”Helt i overensstemmelse med 
den nye tidsånd er prædikanten 
erstattet af en kvindelig imam, en 
sundhedsapostel, en ateist og en 
håndplukket præst fra Vejle, der 
har påtaget sig den reformatori-
ske opgave at formulere en ny 
trosbekendelse, der begynder 
med de profetiske ord, at ”vi er 
hinandens verden, og vores in-
derste længsel og helhed”. Ham 
Jesus er ikke taget med, for han 
forstyrrer åbenbart forståelsen af 
det nye, der er på vej”.

I samme avis spurgte sog-
nepræst Henrik Højlund i et 
læserindlæg: ”Hvordan kan man 
dog tale sig væk fra Kristus i 
reformationsåret?”.

”I fl ere omgange har sogne-
præst Christina Laursen givet 
udtryk for, at det er mindre vigtigt 
at se på Jesus end på det, han 
peger hen på. Det er næsten 

ubegribeligt, at hun kan komme 
afsted med at sige det med en 
teologisk kandidateksamen i 
bagagen. Hele Det Nye Testa-
mente – og såmænd Det Gamle 
Testamente med, læst i lyset af 
Det Nye Testamente – drejer sig 
i bund og grund om én ting: at 
pege på Kristus”. 

Forsvar for eventen
Domprovst ved Aarhus Dom-

kirke, Poul Henning Bartholin, 
der var medarrangør af ”Befri 
Gudstjenesten”, mener, at kritik-
ken rammer forbi.

”Jeg er ærgerlig over, at det 
ikke er muligt at få en ordentlig 
debat. Det er ikke min hensigt 
at bringe en anden religion ind 
i billedet. Det ville jeg ikke gøre 
i en almindelig gudstjeneste, 
og det gør jeg selvfølgelig heller 
ikke i en teaterforestilling”, sagde 
domprovsten til Jyllands-Posten.

Han tilføjede, at imam Sherin 
Khankan ikke var sat til at præ-
dike i evangelisk forstand og ikke 
udlægge noget evangelium eller 
noget fra koranen, men tale om 
fællesskab. Hun var inviteret som 
samfundsdebattør, og ”så er hun 
tilfældigvis imam”, sagde Poul 
Henning Bartholin.

”Jeg har gentaget mange 
gange, at jeg ikke forestiller 
mig, at man går ud og laver en 

ny gudstjenesteordning, som er 
lavet over den her matrix, som vi 
har benyttet. Det har heller aldrig 
været meningen. Meningen har 
været, at vi skulle prøve at se, 
om Befri Gudstjenesten kan give 
en ny indsigt for folk”, sagde 
domprovsten.

Det er da heller ikke alle, der 
har vendt tommelfi ngeren nedad 
i forbindelse med teaterforestil-
lingen i Domkirken.

Finn Andsbjerg Larsen, der 
er leder af Folkekirkens Konfi r-
mandcenter, kaldte i et læserbrev 
i Kristeligt Dagblad eventen for 
”en fantastisk stærk oplevelse”, 
der var ”en oplevelse til arme, 
ben, mave og hjerte – ikke kun 
til hovedet”.

”Ikke på noget tidspunkt fi k jeg 
den tanke, at dette ikke kunne 
rummes i en kirkelig kontekst. 
Det var menneskeliv, det var ek-
sistens, det var Gud- og Kristus-
forkyndelse. Og hvad var det så, 
der manglede, og som åbenbart 
kan få teologipolitiet på banen? 
Det er fraværet af klubsproget. 
Det er manglen på indforståede, 
bestemte teologiske vendinger, 
der i teologipolitiets kontekst 
manifesterer, at det er drevet på 
Kristus. Det er et sprog, jeg al-
mindelige lægmand oplever som 
svært tilgængeligt med et hav af 
indlejrede, forudbestemte betyd-
ninger. Hér var noget, jeg forstod! 
Med arme, ben, mave, hjerte og 
hoved”, skrev Finn Andsbjerg 
Larsen i sit læserindlæg.

Også provst Dorte R. Sørensen 
fra Odder Provsti var positiv:

”Hvis præster og kirker ikke 
lader evangeliet komme til orde 
i andre set-ups end de vanlige 
og autoriserede, iscenesætter 
folk de store øjeblikke i livet uden 
kirkens deltagelse. Set i den 
sammenhæng er det afgørende, 
at menighedsråd og præster 
udviser tillid og inddrager andre i 
tilrettelæggelsen af gudstjenester 
og kirkelige handlinger, også når 
de foregår inde i kirkerummet”, 
skrev provsten.

Det er ubegribeligt, at 
præsten bag den alternative 
gudstjeneste ikke vil pege på 
Kristus, mener sognepræst 
Henrik Højlund.

Hvad laver en imam på præ-
dikestolen? spørger præst og 
debattør Sørine Godtfredsen. 
Foto: Simon Klein Knudsen/
Kristeligt Dagblad.

Det ser ud, som om dansk hygge er ved at blive en eksport-
vare. Forleden da jeg skulle rejse fra Københavns Lufthavn, 
så jeg i en af de store kiosker fl ere bøger på engelsk om, hvad 
hygge er for noget, og hvordan man gør, når man skal hygge 
sig. De lå fremme på bordet ved indgangen, så der må være 
salg i hygge. Morley College i London er sågar begyndt at 
undervise de studerende i begrebet hygge, som ikke er så 
ligetil at defi nere. 

Er det at sidde i sofaen foran pejsen en kold vinteraften med 
strømpesokker og drikke te og spise slik? Eller at se fjernsyn under 
dynen? Eller at tilbringe tid med familie og venner? 

Vi danskere bruger jo ordet i mange forskellige sammenhænge: 
“Det var hyggeligt at se dig forleden”, “det kunne være hyggeligt, 
hvis du kommer og spiser med i aften”. 

Men man behøver ikke at være sammen med andre for at 
hygge sig. Det kan man sagtens gøre alene også. Mange hygger 
sig med en god bog.

Hvis jeg skal defi nere begrebet, så er det noget med at føle sig 
hjemme. Og en afslappet og fredfyldt tilstand. Man kan ikke hygge 
sig, hvis man befi nder sig i utrygge omgivelser, eller hvor der er 
uro. Både på det ydre og indre plan. Når man hygger sig, er man 
god ved sig selv eller andre. Og så er hygge demokratisk. Den går 
på tværs af alle sociale klasser. Vi hygger os alle. Både høj og lav.

 Patrick Kingsley, der er forfatter til rejsebogen “How To Be 
Danish” (Hvordan man er dansk) skriver om hygge: Det er en ide, 
der er så rodfæstet i den danske følelse af samhørighed og måske 
endda i dansk socialdemokrati, at det kan være svært for en brite 
at forstå dens historiske og sociale betydning.

Den britiske blogger Anna Lea West defi nerer begrebet som 
“sjælens hygge”, som nok er det mest rammende. Hygge er jo 
netop en måde at pleje sin sjæl eller andres sjæle på. 

Måske har hygge i virkeligheden antaget en form for folkelig 
spiritualitet i Danmark. Hyggen handler om det sjælelige velbe-
fi ndende uden at blive religiøst. 

Hygge skaber og  spreder fred. Og endda kærlighed. Til næsten 
og til en selv. Denne form for sjælepleje passer godt til danskernes 
forsigtige omgang med, hvis ikke forskrækkelse overfor alt for 
tydelige religiøse udtryk. 

Jo, hyggen er hellig for danskerne.

Hyggen er 
hellig i Danmark

Af Bodil Lanting

Hvad skal gudstjenesten egent-
lig befries fra, spørger forfatter 
Kristian Ditlev Jensen i en kro-
nik i Berlingske den 24. februar.

Det er ikke forbudt at tænke 
nyt. Men hvorfor vil aarhusianerne 
lige ændre højmessen? spørger 
Kristian Ditlev Jensen.

”For måske har alt det nye, 
man pimper den med, slet ikke så 
meget med Gud at gøre...” 

Og man skal ikke vende vran-
gen ud på sig selv for at please. 

”Det er nemlig lidt, som om 
man lader verden komme udefra 
og ind i kirken i stedet for at lade 
budskabet inde fra kirken komme 
ud. Og så er man i gang med 
det stik modsatte af en befrielse 

af gudstjenesten – så er man 
snarere i gang med at kuppe 
højmessen.”

Kirken bør nemlig vogte sig for 
at sælge ud: 

”Kirken skal ikke fortynde evan-
geliet, den skal forkynde evange-
liet. Og den skal kun lukke folke-
ligheden ind i den udstrækning, 
det faktisk styrker forkyndelsen,” 
fastslår Kristian D. Jensen  

Kirken burde ikke ”brænde 
sammen i hittepåsomhed” men 
i stedet værne sine ritualer og 
traditioner. Og præsten skal for-
kynde Bibelens visdom. Der er 
nemlig kraft i de gamle ord.

”Det er der bare ikke så mange, 
der véd længere. Og det er sna-
rere det, der er problemet,” slutter 
Kristian Ditlev Jensen.

Kronik i Berlingske:

’Kirken skal befries - for falsk gøgl’
Kirken skal forkynde evangeliet, ikke fortynde det, understreger Kristian Ditlev Jensen.
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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

KD vil bryde loven
ved at bede offentligt
Kommentar af landsformand 
Stig Grenov, Kristendemokraterne.

Mængden af religionsfjendtlige politiske tiltag vokser. Senest 
med forslag om, at elever ikke må forsamles til bøn på ud-
dannelsessteder. En logisk følge af en sådan lov vil være, 
at statslige institutioner - herunder Folketinget - pålægges 
samme krav. 

Og i givet fald bliver Kristendemo-
kraternes første politiske handling 
at overtræde loven, når vi igen er 
blevet repræsenteret på Borgen. Vi 
starter nemlig hvert eneste hoved-
bestyrelsesmøde med at dele et ord 
fra Bibelen, og derefter bede ”Fader 
Vor”. Det er påmindelse om, hvilke 
værdier vores parti arbejder for skal 
gennemsyre dansk lovgivning.

KD er et politisk parti, som ikke 
tvinger nogen til at deltage i bøn. Men som en jøde gav udtryk for, 
da jeg for nylig besøgte Københavns synagoge: ”Det er væsentligt 
at vide, at der er nogen over os selv, som vi står til ansvar over for”. 
Det påvirker alt lige fra vores familiepolitik, miljøsyn, retten til at tro 
og tænke frit og måden hvorpå vi ser den udsatte og svage. Og 
KD agter at fortsætte vores praksis, om vi så skal i retten for det.

Jeg bliver af og til spurgt om, hvorfor vi ikke giver op og lægger 
os sammen med andre politiske partier. En af mange grunde skal 
fi ndes i det faktum, at netop disse partier har mere travlt med at 
beskytte sig mod islam end at kæmpe for det jødisk kristne men-
neskesyn. Det fører til social kontrol og begrænsning af frihedsret-
tighederne for samtlige religioner - undtagen ateismen og politiske 
trosretninger.

Hvordan formidler man evan-
geliet i Danmark i dag? Det er 
emnet for en paneldebat på 
Menighedsfakultetet i Aarhus 
den 7. marts.

Studenterrådet på MF har i 
forbindelse med dette års PULS-
arrangement inviteret tre kendte 
kirkelige ledere. 

Viborg Stifts biskop, Henrik 
Stubkjær, Indre Missions for-
mand, Hans Ole Bækgaard, samt 
formand for Frikirkenet.dk Tonny 
Jakobsen skal hver især komme 
med deres bud på, hvordan kir-

ken bedst formidler evangeliet til 
danskerne i dag. 

Studenterrådet på MF står 
hvert år for et PULS-arrange-
ment, hvor man tager pulsen på 
tiden, kirken, troen, mission mm. 
De studerende på Menighedsfa-
kultetet er nemlig ikke kun opta-
get af teoretiske fag - de brænder 
også for at formidle evangeliet. 

Arrangement begynder med 
rundstykker og kaffe kl. 9.30, og 
kl. 10-12 er der oplæg ved de 
tre gæster samt debat. Gratis 
adgang.

Bodil

Formand for Frikirkenet.dk, 
Tonny Jakobsen, er med i pa-
nelet på Menighedsfakultetet.

Hvordan formidler vi evangeliet?

Kvindedag i Grønnevang Kirke
Lørdag d. 11. marts er der kvindedag i Grønnevang Kirke i 
Hillerød med temaet Kvinde min - jeg elsker dig!

Kvindeklyngen i Grønnevang Kirke inviterer kvinder i alle aldre til 
at ”høre om Guds tanker om os og mærke hans kærlighed til os”.

Tidligere missionær i Tanzania, psykolog Louise Sølvsten Nis-
sen, vil fortælle om det at være kvinde skabt i Guds billede. Louise 
Nissen er gift og har tre børn.

Kvindeklyngen lover både inspiration, begejstring, forkælelse og 
god forplejning hele dagen.

Pris: 50 kr. betales ved ankomst. Tilmelding inden 7. marts fx via  
Facebook / Kvindeklyngen Grønnevang kirke - Hillerød.

Bodil

ØØ

Kvinde min -
jeg elsker dig !

Det lykkedes lørdag den 25. fe-
bruar kontanthjælps-modtager 
Anna Maria Høy at organisere 
et offentligt møde med en tid-
ligere muslim, pastor Besi 
Omishakin i Holstebro. 

Hun fi k tilbudt en taler fra Hol-
land for 4 uger siden af en herbo-
ende afrikaner, Theresa Komba, 
som selv arrangerede møder i 
Brande og Silkeborg sammen 
med Lone Nybye Nielsen.

Med hjælp fra Theresa og 
forskellige andre fi k Anna Maria 
Høy stablet et offentligt møde på 
benene i en hal ved Nørrelands-
skolen.

Hun fi k lavet fl yers på dansk, 
engelsk, arabisk og farsi og kla-
rede at få tolket til dansk, arabisk, 
afghansk og farsi via hovedtele-
foner, som hun lejede i en kirke. 

Forud undersøgte hun, hvilket 
indvandrerarbejde, der i forvejen 
var i gang i de forskellige kirker, 
sådan at fx farsi-talende bagefter 
kunne sendes et sted hen, hvor 
der var andre at tale med.

Anna Maria havde også lejet 
en bus, så fl ygtningene kunne 
blive hentet. 

- Når de har siddet og ventet i 
lang tid på deres sag, så bliver de 
noget deprimerede og har svært 
ved at komme afsted, fortæller 
Anna Maria, der har hjerte for 
fl ygtninge og indvandrere.

Der kom ca. 40 flygtninge, 
og mange af dem fi k et virkeligt 
stærkt møde med Gud, fortæller 
Anna Maria. Der var både nogen, 

der blev frelst, helbredt og sat fri 
af angst og indre dæmoner.

I alt var der ca. 80-90 menne-
sker på mødet. Det var en meget 
sammensat gruppe.

Expressway to Heaven
Taleren var om søndagen med 

ude i fl ygtningecentret i Holstebro 
for at besøge fl ygtningene, og 
han vil følge op på de nye kristne 
via undervisning over Skype.

Taleren var pastor Besi Om-
ishakin. Han voksede op som 
meget troende muslim, og hans 
far havde 14 koner!

Men Besi blev kristen og har nu 
bl.a. grundlagt kirken Expressway 
to Heaven (motorvej til himlen), 

der allerede har syv kirker i Hol-
land, England og Kenya. Ifølge 
indbydelsen til mødet sker der 
også mirakler i forbindelse med 
hans tjeneste, fx at blinde er 
blevet seende, migræne er for-
svundet og kræft helbredt.

Hjerte for fl ygtninge
Anna Maria Høy har tidligere 

organiseret en festdag for mus-
limske flygtninge i en kirke i 
Brande. Det fortalte vi også om i 
Udfordringen (31/2016) og inter-
view i uge 21/2015.

Selv er hun på kontanthjælp 
efter ellers at have haft en spæn-
dende karriere i bl.a. London.

Efter et overfald i en smykkebu-

tik i Herning, hvor hun var ansat, 
har hendes sag trukket i langdrag.

Men Anna Maria er ikke typen, 
der ligger på den lade side, så 
hun har gang i mange ting, mens 
hun venter på at skulle i job-
prøvning. Hun vil gerne i praktik 
indenfor noget med at arrangere 
events, siger hun.

- Jeg føler, at Gud har lagt det 
hele til rette med dette event. 
Ganske vist var der en masse 
modstand og besvær, der skulle 
overvindes, men til gengæld var 
der også positive overraskelser.  

Så jeg er dybt taknemlig for de 
mennesker, Gud har sendt på min 
vej. Al ære til Gud.

Henri

Anna Maria Høy arrangerede mødet med den tidligere muslim, nu pastor, Besi Omishakin, der her 
tolkes af Morten Rasmussen fra Kristent Center.

Aktiv kvinde arrangerer kristent 
møde for fl ygtninge i Holstebro
Hvis bare én muslim bliver kristen, kan det får enorm betydning, siger Anna Maria Høy.

Baptistpræst Lasse Åbom 
holder foredrag om anabap-
tisterne i Evangelisesalen i 
Randers den 8. marts.

Anabaptisterne var en radikal 
gren af Reformationen. De kriti-
serede de etablerede magthavere 
og havde stærk fokus på den 
levede tro. Derfor kan de stadig 

lære os i dag meget om, hvad det 
vil sige at være discipel af Jesus, 
mener Lasse Åbom, der er præst 
i Immanuelskirken i Aarhus.

Foredraget er et af Evangelie-
salens arrangementer i forbin-
delse med reformationsjubilæet.

Bodil

Foredrag om anabaptisterne 
og den radikale reformationMF-præst medvirker i 

Radio 24/7 om Jobs Bog
Jeppesens Bibelskole på Radio 
24/7 læser hele Bibelen og er 
nu kommet til Jobs Bog i Det 
gamle Testamente. 

Under læsningen af Jobs Bog 
får værterne, Michael Jeppesen 

og fi losof Rasmus Ugilt, en snak 
med Leif Andersen, der er lektor 
på Menighedsfakultetet og har 
skrevet om Jobs Bog bl.a. i sjæ-
lesorgsbøger.

Bodil
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UGENS PRÆDIKEN                         Af Henrik Nygaard Andersen

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Fristelsen i ørkenen
1 Derefter førte Helligånden Jesus ud til et øde sted, for at 

Djævelen kunne friste ham. 2 Der gik 40 dage, hvor Jesus ikke 
spiste noget, og han blev meget sulten. 3 Da kom Fristeren til 
ham og sagde: »Hvis du virkelig er Guds Søn, hvorfor siger 
du så ikke til de sten dér, at de skal blive til brød?« 4 Jesus 
svarede: »Der står skrevet: ‘Et menneske lever ikke af brød 
alene, men af hvert ord, som Gud taler.’« 5 Så førte Djæ-
velen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af 
tempelmuren. 6 »Hvis du virkelig er Guds Søn,« sagde han, 
»så kast dig ud herfra! Der står jo skrevet: ‘Han befaler sine 
engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du 
ikke støder din fod på nogen sten.’« 7 Jesus svarede: »Der 
står også skrevet: ‘Du må ikke provokere Herren, din Gud.’« 
8 Så tog Djævelen ham med op på toppen af et højt bjerg 
og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. 9 »Alt 
det vil jeg give dig,« sagde han, »hvis du falder på knæ og 
tilbeder mig.« 10 Jesus svarede: »Forsvind Satan! Der står 
jo skrevet: Det er Herren din Gud, du skal tilbede, og ham 
alene du skal tjene.« 11 Så forlod Djævelen ham, og nogle 
engle kom og sørgede for mad til ham.

Søndagens tekst: Matt. 4, 1-11 

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. 
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Steen Jensen Kis Iversen

Marthes mærkelige
missionærhistorie 
Da jeg i november var i Cameroun i Afrika, blev jeg bedt om 
at komme ud til Marthe - 40-årig kvinde, som var syg af AIDS.

Jeg besøgte hende sam-
men med den norske læge 
dr. Hurum, som frivilligt ar-
bejder på et lokalt hospital 
en måned om året.

Vi havde en dejlig tid sam-
men, hvor jeg bad for hende, 
og hun fortalte om, hvor stor 
Gud var. Hun var overbevist 
om, at Jesus ville helbrede 
hende til sidst. 

Hun havde et strålende 
glad ansigt til trods for sin 
alvorlige sygdom. Det var 
tydeligt, at hun levede Gud 
meget nær. 

Marthe ville være missionær
Omkring 1996-99 boede min familie i samme by, og Marthe 

var dengang barnepige hos en ung norsk missionærfamilie. 
Men Marthe ville selv være missionær. Hun havde været 

på YWAM discipelskole og brændte for at komme i gang med 
mission blandt muslimerne nordpå. Hun giftede sig med en 
mand, som også ville arbejde med mission. Nogle af de norske 
missionærer støttede dem lidt. 

Manden havde AIDS
Da vi besøgte Marthe, fi k jeg at vide, hvad der siden var sket. 
De havde arbejdet med mission blandt gadebørn i storbyen 

Garoua. Men kort efter var hendes unge mand blevet syg, og 
til sidst døde han. Dødsårsagen blev aldrig fastslået.

Marthe fortsatte alene længere nordpå i storbyen Maroua. 
Men hun blev også syg og måtte fl ytte hjem til sin mor.

Lægen kunne nu fortælle hende, at hun havde AIDS. Da 
Marthe aldrig havde været sammen med andre mænd, måtte 
hun have fået smitten fra sin mand. Og han var så åbenbart 
selv blevet smittet af en anden... 

Det var svært for Marthe at få denne besked. Hun måtte føle, 
at Guds plan med hendes liv var blevet afsporet på grund af 
mandens svaghed. Men hun havde et stort gå-på-mod. 

Lægen hjalp hende med sund medicin. Men Marthe satte især 
sit håb til Gud. Et par dage efter besøgte jeg hende igen sam-
men med David, en lokal evangelist. Vi bad igen, og jeg havde 
ligesom Marthe en stærk følelse af, at hun nu ville komme sig. 
Hun havde det allerede bedre.

”Marthe er død...”
Her i januar fi k jeg så pludselig besked om, at Marthe var 

død. Undrende bad jeg David om at undersøge dødsårsagen.
”Hun har fået en tung jernstang i hovedet!”, svarede han efter 

at have udspurgt familien. ”Jernet lå på køleskabet. Hun fi k det 
i hovedet, det forværrede tilstanden, og hun døde kort efter.”

Det lød alligevel mærkeligt, når vi nu begge havde troet på, at 
Gud havde helbredt hende. David ville da heller ikke udelukke, 
at det var et ”attack” - dvs. fysisk eller åndeligt overfald.

Men sådan endte altså denne hengivne missionærs liv. 
Gennem 25 år har jeg set mange missionærer – hvide som 

sorte – som er blevet sat ud af spillet i dette okkulte område.
Overraskende mange hvide missionærer har fx måttet rejse 

hjem efter sygdom, ulykker, personlige problemer, familiepro-
blemer eller konfl ikter i kirken.

Guds vilje var, at de skulle lykkes, men noget gik galt. Måske 
var de ubeskyttede? Uvidende om Guds åndelige rustning? 
(Omtalt i bl.a. Efeserbrevet 6.) 

Det er vigtigt, at vi er dækket ind - også åndeligt, - når vi er 
i frontlinjen. Vi har ikke automatisk Guds beskyttelse. Vi skal 
bede om den. Påkalde Jesu navn. Bruge Jesu navn.

Trods vores gode hensigter og følelser skal vores 
livsstil også være på ”den smalle vej”. (Se s. 12-13)

Guds beskyttelse er som en stor regnbue-paraply. 
Den beskytter os så godt i al slags vejr. Men går vi 
udenfor paraplyen, bliver vi alligevel våde. 

Jesus har modtaget Guds 
proklamation: ”Det er min el-
skede søn, i ham har jeg fundet 
velbehag!”. Gud bekendtgør, 
hvor hans autoritet ligger, og 
nu taler Gud til os ved sin søn 
Jesus Kristus. 

Dostojevskij bruger fortæl-
lingen om Jesus og djævelens 
samtale i ørkenen, i ”Brødrene 
Karamasov”, som handler om, 
hvem der er en kristen. Hos 
Dostojevskij kommer Jesus igen 
i Spanien i 1600-tallet. Jesus 
oprejser et barn fra de døde ved 
at røre det. Storinkvisitoren, djæ-
velen, ser, at Jesus gør miraklet. 
Storinkvisitoren er den højeste 
gejstlige dommer i kætteri. Jesus 
arresteres og dømmes til at 
skulle brændes. Storinkvisitoren 
forklarer, at dommen bygger på, 
at Jesus bærer sig forkert ad, for 
han tvinger ikke sin vilje igennem 
over for folket. 

I ørkenen blev Jesus udfordret 
til at gøre tegn, og til sidst afviste 
Jesus den afgørende fristelse at 
tage magten på jorden. Jesus 
viste menneskene vejen, sagde 
storinkvisitoren, men han tvang 
dem ikke til at gå den, men gav 
dem friheden. De to ting er ufor-
enelige, for det kan folk ikke leve 
op til. Storinkvisitoren mener, at 
kirken viser folket vejen på den 
rette måde både ved at lokke 
dem, tvinge dem og om nødven-

dig bedrage dem. 
Kan autoritet og frihed for-

enes? Nej, siger storinkvisito-
ren, for mennesket skal tugtes, 
tvinges, styres og lokkes. Jesus 
siger derimod: ”jo, det kan”, for 
Jesu autoritet er forenet med fri-
hed. Jesus gør ikke stene til brød 
og afviser at demonstrere Guds 
magt. Hvis du vil Jesus, må du 
selv vælge ham.  

Nogle børn skal undervises, 
men et barn vil ikke, og så prøver 
du at tvinge det. Pædagogik be-
tyder at føre børn. Det kan også 
betyde at hjælpe til at foretage 

deres egen rejse. Så Jesus åbner 
en dør til en vidunderlig rejse, vi 
kan tage på, men han tvinger dig 
ikke og siger: ”Kan du så komme 
af sted”.

En tur ud i ørkenen
Gud siger, at Jesus skal gå ud 

i ørkenen, og Helligånden førte 
ham derud. Ørkenen er stedet, 
hvor Gud ikke taler til dig, og du er 
alene. Kender du den oplevelse, 
at Gud ikke er hos dig? Hvis du 
har oplevet Guds Ånd, så kommer 
du også en tur ud i ørkenen. Når 
du oplever Guds Ånd og tilkende-
givelse af, at du er hans barn, og 
gennemsyres af den oplevelse, 
kan du forvente en tur i ørkenen. 
Der er ikke langt fra at være helt 
oppe og til at ligge på knæ og 

råbe efter Gud. 
Tænk på Grundtvig, der i Guds 

nærvær skaber en salme, der er 
en tonestige og en lovprisning til 
Gud, og i næste øjeblik kunne 
han være i sin egen ørken, hvor 
han slås med djævelen. Ørkenen 
er en åndelig oplevelse, og den 
kaldes sjælens mørke nat. Der er 
Gud, men djævelen er der også.

Djævelen tager Jesus med op 
på bjerget og siger, at han må få 
det hele. Det er fristelsen, som 
mennesket altid er faldet for. Guds 
rige handler ikke om guld og sølv, 
men om kraft og ånd, og Jesus vil 
ikke have guld og sølv. Det tilby-
der djævelen og storinkvisitoren, 
men Jesus vil ikke have magten 
og æren ved verdslig rigdom. 

Måske synes vi ikke, at vort 
liv har været fuld af mirakler og 
åndelige oplevelser, men vi har 
mærket djævelen og hans til-
lokkelser, hvis vi følger Jesus. I 
livet er der ørkener, men også 
genoprettelse, fordi Jesus ikke 
faldt for djævelens fristelser, og 
derfor er vejen for os ikke håbløs. 
Har du oplevet, at dit liv er blevet 
gennemrystet, at du er et Guds 
barn, og at Gud har ladet dig 
mærke, at du er hans? Det er en 
parallelitet til: Dette er min søn, 
den elskede.

Denne historie begynder i 
himlen og slutter i himlen, fordi 
englene kommer og tjener Jesus, 
og sådan vil Gud, at din historie 
skal være. Den skal begynde i 
himlen og slutte i himlen, og det 
er på trods af alle de ørkener, 
der må være.

En tur ud i ørkenen

Sognepræst ved 
Gjesing Kirke

Hvis vi har haft en stærk erfaring af Guds ånd, kan vi også 
forvente en tur ud i ”ørkenen”.
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Af Poul A. Beck

Den 1. marts begyndte fasten. 
40 dages forberedelse for 
med hjertet at tro evangeliet 
om Jesu Kristi livsfornyende 
opstandelse fra de døde. Det 
er fastens hjerte-vandring 
mod påsken.

Den 20. januar udgav forlaget 
Eksistensen en fastebog med 
titlen Frihed og Fred. En medi-
tativ vandring gennem fasten. 

Bogen rummer bl.a. 40 små 
meditative refleksioner med 
henblik på dagligt at styrke og 
tilegne sig troens dybe frihed og 
overstrømmende glæde. 

Biskoppens anbefaling
Henrik Stubkjær, biskop over 

Viborg stift, giver den disse ord 
med på vejen:

Med denne lille bog giver Poul 
A. Beck en hjælp til de mange 
mennesker, der midt i tidens 
travlhed, larm og overfl adiskhed 
søger et gudsnærvær, der giver 
kræfter, skaber sammenhæng 
og finder ind til menneskets 
dybeste identitet. 

En fin praktisk indføring i 
fastens åndelig fordybelse gen-
nem de tre centrale begreber: 
renselse, oplysning og forening. 

En vigtig understregning af 
Guds tiltale, som sendelse og 
styrke til livet i tro og handling, 
i kirke og samfund. 

Styrke til sendelse
Her understreger biskop Hen-

rik Stubkjær sammenhængen 
mellem sendelse og styrke; mel-
lem tro og handling. Guds tiltale 
til at handle i kirke og samfund. 
En styrke, der naturligt vok-
ser ud af det centrale begreb 
”forening”. En forening, der er 
afgørende for vort indre men-
neske, som Luther kaldte det. 

En forening, der er en forud-
sætning for at kunne virke med 
gode gerninger gennem det 
ydre menneske, ifølge Luther. 

Samspil mellem tro 
og gerninger

I skriftet ”Om et kristnemen-
neskes frihed” fra 1520 beskri-
ver Luther troens og gerninger-
nes dynamik og samspil. 

En indre tilegnelse af evan-
geliets kraft, frihed og glæde 
for efterfølgende at kunne leve 
og virke frit ”i kirke og samfund”, 
som nutidens biskop betoner.

Luthers skrift består af 30 
punkter. Punkt 2 til 18 handler 
om det indre menneske. Punkt 
19 til 25 om det ydre menneske. 
Punkt 26 til 30 om, hvordan vi 

gennem dette indre og ydre 
menneske frit kan tjene vores 
medmennesker. 

Luthers rækkefølge og frem-
gangsmåde er helt bevidst. Det 
indre kommer før det ydre. Vore 
handlinger bliver båret af det 
indre liv. 

Det indre før det ydre
Vi får først en beskrivelse af, 

hvordan vort indre menneske 
forenes med ordet (punkt 10) 
med fred, frihed, glæde og alt 
godt til følge. 

Senere kommer i forbindelse 
med det ydre menneske, de 
berømte ord: ”Gode gerninger 
gør ikke et mand god, men en 
god mand gør gode gerninger”. 

Det er ligesom med et træ. Et 
godt træ bærer god frugt. Ikke 
omvendt. Og Luther fortsætter: 
”En god tømrer bygger et godt 
hus”. Det er ikke det gode hus, 
der gør tømreren god (punkt 
23). 

Der går altså noget – nemlig 
gode kvaliteter - forud for de 
gode gerninger. Vi må ved 
Kristus alene og nåden alene 
blive ”et godt menneske”, så vi 
siden kan gøre gode gerninger, 
understreger Luther. De gode 
gerninger kommer indefra. 
Glæden er, at vi bliver et godt 
menneske ved foreningen med 
Kristus gennem ordet, siger 
Luther.

Forenet med Ordet
For til de gode gerninger til 

gavn for medmennesket og 
samfundet hører, at vi bliver 
”helt og fuldt forenet med or-

det, så alle ordets egenskaber 
også bliver sjælens ejendom” 
(punkt 10). 

Det er den hjertets tro, som 
Luther sætter forud for ger-
ningerne. Ellers bliver de blot 
præstation, lovkrav eller i vær-
ste fald hykleri for at tilfredsstille 
Gud eller vores medmennesker. 

Forudsætningen er, at vi for-
enes med Gud: ”Det indre men-
neske er ét med Gud, glad og 
lystig for Kristi skyld” (punkt 20). 

Mystisk? Ja.
Det lyder måske mystisk? 

Det er det også. Luther var dybt 
rodfæstet i senmiddelalderens 
mystiske tradition. 

Han var hele livet taknem-
melig mod sin ordensforesatte 
Johannes von Staupitz, ”min 
far i denne lære, han, som har 
født mig i Kristus” kunne Luther 
sige. (Her citeret fra side 54 i 
”Fra konfl ikt til Fællesskab” om 
de fælleskirkelige samtaler mel-
lem lutheranere og katolikker, 
udgivet (af Anis) i anledning 
af 2017).

Fortståelig mystik
Men ved gode billeder gør 

Luther lykkeligvis denne mystik 
forståelig også for os i dag. 

Foreningen er også her det 
afgørende ord: Som brud og 
brudgom forenes, sådan for-
enes også Kristus og sjælen. 
Så de ”bliver et legeme”, og 
der sker en frydefuld udveks-
ling. Så vores sjæl ved troen 
på evangeliet modtager Kristi 
kærlighed og fylde og bliver sin 
egen dårligdom kvit. 

”Hvilken glædelig bryllups-
fest” jubler Luther (punkt 12). 

Gløden må ind i jernet
Og Luther giver os fl ere bille-

der på foreningen, der af nåden 
alene giver os del i Kristi kærlige 
natur. Et andet billede er jernet, 
der forenes med ilden (punkt 
10). Et billede, der også er 
gennemgående i ovennævnte 
fastebog. 

Bl.a. hedder det: Når vi efter-
lader en ilddrager i gløderne, 
bliver den lidt efter lidt selv glø-
dende. Det er jernets egenskab, 
dets natur, at være hårdt, koldt, 
mørkt. Men det er ildens natur, 
dens egenskab, at være varm, 
glødende. Ildens natur er stær-
kere end jernets natur. 

Derfor trænger ilden lang-
somt ind i jernet og overtager 
dets natur. Så jernet, der før 
var koldt og mørkt, bliver varmt 
og glødende. Ilden og jernet 
forenes, så jernet forvandles og 
får ildens naturlige egenskaber: 
varme og glød. 

Bøn forandre os
På samme måde forenes vo-

res natur med Guds natur, når 
vi bruger nogle minutter forenet 
med Gud i stille bøn. 

Da Guds natur er langt stær-
kere end vores natur, forvandles 
vi - når vi bliver længe nok i 
Guds nærhed - så vi får del i 
Guds naturlige egenskaber: 
kærlighed, barmhjertighed, 
tilgivelse, frihed. 

Det er en proces, hvor vores 
vilje, følelser, tanker, ord og 
handlinger i stigende grad bliver 

ét med Guds vilje – følelser – 
tanker – ord - handlinger. 

Det, som Henrik Stubkjær 
kalder at ”fi nde ind til menne-
skets dybeste identitet”. 

Vi vokser og formes stille til 
at blive ét med Gud. 

Vores personlighed bliver 
ikke tilintetgjort i denne proces, 
tværtimod. Vi kommer hjem og 
bliver dem, vi oprindelig var 
skabt til at være. Her hører vi 
til. Vores ægte identitet. Vores 
sande jeg. Vi er hjemme!

Derfor er verden mørk
Men jernet bevarer kun ildens 

natur, så længe det befi nder sig 
i ilden. Når jernet trækker sig 
fra ilden, får det igen sin gamle 
natur: hårdt, koldt, mørkt. 

Verden har trukket sig fra 
Gud. Derfor er verden alt for 
hård, kold og mørk. 

Som alt levende længes efter 
solen, længes vi efter Gud. Efter 
ilden, varmen. Vi søger at blive 
genforenet med Gud. Vi søger 
forening. 

Også for andre
Men vi søger ikke foreningen 

blot for vores egen skyld, også 
for verdens skyld. Vi søger at 
elske det, Gud elsker. Og vi 
undlader at elske det, Gud 
undlader at elske. 

Når ildrageren ligger i ilden, 
er den del, der er inde i glø-

derne, helt hvidglødende, lidt 
længere væk er jernet rødglø-
dende, og endnu længere væk 
er det sort - men helt varmt. 

Vi søger ikke forening på 
bekostning af andre menne-
sker, men til gavn for andre. Vi 
søger ikke forening for at fjerne 
os fra dem, der stadig er kolde 
og hårde, men for at være et 
led i en kæde, en del af en 
konvektionsproces, der er med 
til at varme verden op. Vi bliver 
glødende, for at andre kan blive 
varme. 

Målet for denne del af vores 
faste er at blive forenet med 
Gud, Ilden, Varmen, Livet.

Fasten 2017 kan vi med 
glæde fejre i Luthers ånd ved 
at lade os forene. Med Kristus 
og Evangeliet for på ny at til-
egne os ”forståelsen af Jesu 
Kristi evangelium; indsigten i 
den treenige Guds mysterium 
– Gud, som af nåde giver sig 
selv til os mennesker… indsig-
ten i den frihed og vished, som 
Evangeliet skaber; indsigten i 
den kærlighed, der kommer af 
troen og vækkes af den”. Som 
det hedder i ”Fra konfl ikt til Fæl-
lesskab” side 98. 

God faste i reformationens 
Ånd.

Freelancepræst og 
forfatter.

Luthersk faste i 2017
Faste er ikke en sekterisk specialitet for særlige kristne. Luther selv anbefalede at faste. Det fortælller 
Poul A. Beck i anledning af Fasten, som begyndte 1. marts, og 500-året for Luthers Reformation.

Det er jernets egenskab, dets natur, at være hårdt, koldt, mørkt. Men det er ildens natur, dens 
egenskab, at være varm, glødende. Ildens natur er stærkere end jernets natur. 

Lutherfi lmen (DVD)
Actionfyldt drama om en 
revolutionær periode, da én 
mands overbevisning forandrede 
verden. Drevet af sin tro sæt-
ter Luther (Joseph Fiennes) 
spørgsmålstegn ved de fastlagte 
religiøse normer. Situationen til-
spidses, da han fremsætter sine 
95 teser i Wittenberg og udfor-
drer de afl adsbreve, som mange 
af kirkens fremstående mænd 
drager økonomisk udbytte af.          124 minutter. Kr. 98,-

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

Et år med Luther
Et år med Luther« rummer 366 

tekster af den mand, der i 1517 gav 
startskuddet til reformationen. Her 
kan du hver dag møde reformato-
ren Martin Luther i al hans bram-
frihed og forbavsende aktualitet. 
500 år efter er hans tekster stadig 
forfriskende og relevante.
Handy format, 479 sider. Kr. 249,-



8 . BREVKASSE Udfordringen søndag den 5. marts 2017

Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive og stille mig spørgsmål. Der bliver bedt for alle brevemner. 
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk

Bemærk: Fra mandag d.13. marts indtil mandag d.1. maj 
kan breve angående salveduge ikke besvares. Derefter 
fortsætter tjenesten med salveduge som hidtil.

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

BREV:           SVAR:

Kære Orla Lindskov
Angående min præstationsangst: 
Jeg er en kvinde midt i fyrrerne, 

som kæmper med forskellige ting i 
kristendommen. 

Der er fx blevet bedt mange gange 
for mig om, at jeg skulle blive fyldt med 
Helligånden og føle Guds nærvær. 

Men efter forbønnen kan jeg bare ikke 
mærke nogen forandring. Jeg har sta-
digt et negativt sind, og jeg synes ikke, 
at jeg kan glæde mig over noget.

Efterhånden er der også mange, der 
har bedt om, at jeg skulle få tungetalen. 

Jeg kan sige to ord; men det lyder 
mest som en remse, og selv om der er 

mange, der siger, at jeg godt kan, så 
bliver det noget anstrengt noget, fordi 
jeg prøver at fremprovokere fl ere ord, 
end jeg har. 

Jeg synes også tit, at det er noget, 
som jeg selv fi nder på. Jeg ved ikke, 
om du har hørt om lignende problemer. 

Paulus skriver jo, at tungetalen op-

bygger mennesket. Men når det bliver 
en menneskelig præstation, så oplever 
jeg det næsten som nedbrydende.

Jeg håber, at du kan sætte dig ind i 
mine problemer.

Venlig hilsen B.

Kære B.
Jeg kan godt sætte mig ind i 

dine problemer.
Jeg har før hørt om andre, der 

har oplevet noget, der lignede dine 
oplevelser i forbindelse med at få 
tungetalen.

Af dit brev fremgår det, at du 
har været udsat for et pres i forbin-
delse med forbøn om tungetalen. 

Det har medført, at du har fået 
det dårligt psykisk. Sådan læser 
jeg dit brev. 

Pres af denne art kan give en 
blokering, der gør det unødigt 
svært for dig at få den ægte tun-
getale senere.

Selv om de, der har villet hjælpe 
dig til at få tungetalen, har gjort 
det i den bedste mening, så har 
måden nok alligevel været uheldig. 
Du bruger jo udtryk som ”noget 

anstrengt noget”, og at du selv 
prøver ”at fremprovokere noget”.

Jeg synes absolut, at det er 
godt med forbøn for mennesker, 
om at de må få tungetalen. 

Men efter forbønnen tror jeg 
ikke, det er heldigt at prøve at 
presse tungetale frem. 

Man kan evt. sige til den, der 
har været til forbøn: ”Bliv selv ved 
med at søge tungetalen, bliv ved 
med at bede om den. Prøv selv 
at starte med tungetalen som et 
skridt i tro. Eventuelt i dit lønkam-
mer. Men for Guds og for din egen 
skyld: begynd ikke at presse dig 
selv. Gud presser ingen. Begynd 
heller ikke at føle dig som en dårlig 
kristen, hvis tungetalen ikke kom-
mer med raketfart.”

Du har ret i, at tungetalen er til 
opbyggelse af mennesket. Paulus 

skriver dette i 1. Korintherbrev kap. 
14, vers 4. 

Endvidere skriver han, at tunge-
talen aldrig ved misforstået brug 

må blive til noget, der nedbryder 
eller skader troen.

Paulus gik i det hele taget 
meget op i tungetalen og i tunge-

talens rette brug.  
Paulus skriver, at han gerne ser, 

at alle taler i tunger. Derfor kan der 
ikke herske tvivl om tungetalens 
betydning og om, at tungetalen 
er bibelsk. 

En anden sag er det så, hvor-
dan man får tungetalen; eller lad 
mig sige: Får del i tungetalen.

Lad mig igen her slå fast, at 
tungetalen ikke er en menneskelig 
præstation. Tungetalen er Guds 
ånds virke i os og igennem os.

Vi bør ikke forsøge at frempro-
vokere eller presse tungetalen 
frem. Tungetalen bør ses som en 
gave fra Gud.

For mig ser det ud til, at der er 
to grøfter, man kan falde i, når det 
handler om tungetale.

Den ene grøft består i, at man 
som kristne slet ikke kommer ind 

på emnet tungetale. Man nævner 
ikke tungetalen. Man underviser 
ikke om den. Heller ikke i dens 
brug. Måske er man endda lidt 
bange for tungetalen. Vel mest på 
grund af ukendskab.

Den anden grøft består i, for-
sigtigt sagt, at man måske har 
en tendens til at overfokusere på 
tungetalen. Her skal vi altid huske 
på, at kærligheden ifølge Paulus 
er det vigtigste.  

Men til sidst er det vigtigt for mig 
at tilføje, at tungetalen er et gode 
fra Gud, ligesom kærligheden 
er et gode fra Gud. Disse to bør 
man derfor ikke sætte op imod 
hinanden.

Kære B., jeg håber mit svar kan 
være dig til hjælp.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg slipper ikke håbet om, at 

det skal gå fremad, og jeg bliver 
ved med at bede.

Jeg mener, at bønner, der bli-
ver bedt, samvirker til noget godt, 

selvom det måske ikke bliver så 
hurtigt, som vi gerne ville.

Venlig hilsen
          K.

Kære K.
Der var engang en præst, der 

holdt en tale med titlen: ”Mens 
vi venter”.

Hovedtemaet var, hvor svært 
det er at vente på bønnesvar. Hvor 

svært det er at afvente Guds time. 
Men vores trøst skulle være, at 

Gud altid hører vores bønner, og 
altid arbejder for vores sag.

Præsten mindede om, Gud er 
en Gud i det skjulte, og derfor får 

vi ikke indblik i hvor langt, han er 
kommet, og hvad han laver.

Præsten sluttede med ordene 
fra Paulus, ( Romerbrevet kap. 
8, vers 28 ): ”Vi ved, at alt virker 
sammen til gode for dem, der 

elsker Gud”.
Jeg mærker også i dit lille brev, 

at ordene fra Paulus er den trøst, 
du holder fast i.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov  

Salvedug hjalp nabo

Kære Orla Lindskov
Den anden salvedug, som 

vi har modtaget fra dig, har vi 
givet til en nabo, som efter en 
kræftsygdom har haft forskellige 
eftervirkninger, bl.a. synsforstyr-

relser, som virkeligt voldte ham 
problemer.

Disse eftervirkninger er næ-
sten væk nu.

Orla, tak for din tjeneste. Må 
Gud fortsat velsigne den.

Mange hilsener fra
”Naboerne”

Salvedug hjalp 
epilepsi-anfald

Kære Orla
Vores søns epilepsi var for et 

stykke tid siden fuldstændigt ude 
af kontrol med mange store anfald 
hver uge.

Vi fi k så tilsendt en salvedug, 
som vi lagde under hans ho-
vedpude. Og siden har han i 3 
måneder kun haft 2 små anfald.

Med hilsen fra
H. og F.

Forbøn hjalp mod 
smerter i højre knæ

Kære broder Orla
Du bad for mit højre knæ, og 

jeg har ingen smerter mere. Tak 
Jesus!

Orla, vi takker Gud for dig og 

for den tjeneste, du vandrer i.
Må Herren styrke dig og vel-

signe dig.
Kærlig broderhilsen fra

                      C.

Pres kan gør det svært at få den ægte tungetale

Jeg slipper ikke håbet Gud hører altid vores bønner

Kan jeg også tale i tunger?

Tungetale er omtalt i Bibelen, fx. i 1. Korinterbrev kap. 12, 10-
28; kap. 13, 8 og kap. 14, 13-39
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Anmeldt af Lisbeth Thomsen

’Miracles from Heaven’ er fi l-
matiseringen af den sandfær-
dige beretning om et fantastisk 
helbredelsesmirakel. Det er 
historien om 10-årige Annabel 
Beam (Anna), som ret pludselig 
udvikler en alvorlig tarmsyg-
dom, og hele familien kastes  
ud i en kamp for tro, økonomi, 
sammenhold og Annas liv.

Vi møder familien fra Texas en 
søndag morgen på vej til kirke, 
og alt ser umiddelbart idyllisk ud 
for Anna, hendes forældre og to 
søstre. 

Men Annas gentagne mave-
smerter og opkast sender dem på 
adskillige sygehusbesøg. Første 
diagnose lyder på mælkeallergi, 
men selv efter kostomlægning 
forbedres situationen ikke. Flere 
akutte hospitalsbesøg følger. 
Først da Annas mor desperat 
nægter at forlade sygehuset, får 
de den nødvendige røngtenun-
dersøgelse og det katastrofale 
svar. Anna lider af en sjælden 
tarmsygdom – hun kan ikke be-
arbejde maden.

Efter en akut operation sæt-
tes Annabel på sondemad. Men 
hendes tilstand forværres, og den 

eneste børnelæge i USA, som 
(måske) kan hjælpe, befi nder sig 
i den anden ende af landet og har 
ni måneders ventetid.

En mors desperate kamp
Annas mor, Christy, spilles 

af Hollywoodstjernen Jennifer 
Garner. Filmen skildrer først og 
fremmest morens kamp for sin 
datters liv. Og med en skuespil-
ler af Garnes format drages man 
hurtigt ind i fortællingen. 

I et desperat forsøg på at få en 
tid til Anna, før det er for sent, rej-

ser Christy med Anna til Boston, 
og det giver pote. Den eftertrag-
tede speciallæge dr. Nurko fi nder 
et hul i sit travle skema, og Anna 
kommer efterfølgende under me-
dicinsk behandling. Kureres kan 
hun ikke. I stedet kan forskellige 
medikamenter give hende et, 
forhåbentlig, udholdeligt liv.

Anna spilles af den dengang 
12-årige Kylie Rogers, som trods 
sin unge alder er en erfaren skue-
spiller. Hun er overbevisende i 
sin rolle som den milde, kærlige 

Anna, der hele vejen igennem 
holder fast i sin tro på Gud - også 
selv om det kommer dertil, hvor 
hun ønsker at dø og komme i 
Himlen, hvor der ikke er mere 
smerte.

Miraklet fra Himlen
De mange kontrolbesøg i den 

anden ende af landet og dyr me-
dicin sætter familiens økonomi 
under hårdt pres. Faren (Martin 
Henderson) må tage ekstra vag-
ter på sin dyreklinik, og Annas 
søstre lider under forældrenes 
fravær.

Og så en dag, da storesøster 
Abbie får lokket Anna med ud 
at lege, sker det utænkelige. De 
klatrer op i deres gamle klatretræ, 
og Anna falder ni meter ned og er 
bevidstløs i fl ere timer. De nær-
mere omstændigheder omkring 
faldet skal ikke afsløres her, men 
de er ret utrolige. 

Efter fl ere timers uvished ople-
ver den hårdtprøvede familie det 
første mirakel: Bortset fra nogle 
enkelte overfl adiske skrammer 
er Anna helt og aldeles uskadt. 

Den efterfølgende dag går det 
op for dem, at et endnu større mi-
rakel er sket. Anna har ikke smer-
ter, og den overoppustede mave 
ligner en almindelig 10-årigs – for 

første gang siden sygdommens 
indtræden.  

Men Anna selv er ikke over-
rasket, for hun har været en tur 
i Himlen, mens familien, godt 
støttet af deres kirke, råbte til Gud 
om at bevare hendes liv.

Fint fokus og 
gode spørgsmål

Selv om filmens eksistens-
berettigelses er det utrolige 
mirakel, stiller den også de 
spørgsmål, som unægtelig rej-
ser sig undervejs. Hvorfor skal 
en uskyldig pige, oven i købet 
med en klippefast tro og et hen-
givet hjerte, igennem så meget 
smerte? Hvad med alle de børn 
(og voksne), der ikke bliver hel-
bredt? Christy Beams troskrise 
undervejs mødes forstående 
af pastor Scott: ”I en krise kan 
du forbinde alt med Gud, eller 
du kan vende ham ryggen. Det 
ene føles helt klart bedre end 
det andet”.

Der gives ikke skræddersyede 
svar på oplagte trosspørgsmål, 
heldigvis. I stedet efterlades vi 
med budskabet om, at det er 
okay ikke at have alle svarene, 
men at Gud er med gennem kri-
ser, og at der venter en evighed 
uden sorg og smerte. 

Med Sony Pictures som pro-
ducent og erfarne skuespillere 
i hovedrollerne kan man med 
rette have høje forventninger til 
fi lmen, som var en biografsucces 
i USA sidste år. Og de indfries 
heldigvis. Man bliver opslugt af 
handlingen, kommer ind under 
huden på familien og begejstres 
over forløsningen. Det er næsten 
umuligt ikke at fælde en tåre, og 
samtidig kan man glædes over, at 
præsten og det kristne fællesskab 
omkring kirken portrætteres på 
en fi n og autentisk måde. 

Udover det altoverskyggende  
mirakel, ønsker fi lmen også at 
gøre opmærksom på hverdagens 
små mirakler, som vi alle kan op-
leve gennem kærlighed, omsorg 
og uselviske handlinger fra de 
mennesker, der er omkring os.  

Filmen bringer ikke et egentligt 
frelsesbudskab, og der er ingen 
hentydninger til fortabelse. Men 
det er en storslået proklamation 
af, at Himlen er virkelig, og Gud 
gør mirakler i dag.  

Miracles from Heaven DVD
Sony Pictures
105 min. • 149,95 kr.

Et fantastisk mirakel fl ot fi lmatiseret
’Miracles from Heaven” er baseret på den sande historie om 10-årige Annabels fald fra et 9 meter højt træ og et himmelsk møde.

Godt bakket op af venner fra kirken beder Annas familie desperat til Gud i timerne, mens Anna er 
bevidstløs. Til højre ses den rigtige familie Beam foran ”mirakeltræet”. (Fra højre: Storsøster Abbie, 
Christy Beam, Anna, lillesøster Adelynn og Kevin Beam.)

Der bliver vendt op og ned på familien Beams harmoniske hverdag, da Anna rammes af en sjælden tarmlidelse. Specialisten Dr. Nurko kommer til at betyde meget for familien i kampen mod Annas sygdom. 

Kylie Roger og Jennifer Garner som hhv. Anna og Christy.
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Frelsens Hær vil åbne den ikoniske port til det tidligere børne-
hjem Strawberry Fields for publikum. 

Hollandsk abort-skib tilbageholdt 
af hæren ud for Guatemalas kyst
Guatemalas hær har blokeret det Nederlandske abortskib fra 
Women on Waves. Skibet ligger nu ud for Guatemalas kyst, og  
de ansatte får ikke lov til at sejle gravide ind fra havneområdet.

- Det er en synd. Vi har elendighed nok, I behøver ikke at gøre det 
værre. Hvorfor tager I ikke tilbage til NL for at slå børn ihjel der, lyder 
det fra en abortmodstander under en protest mod Women on Waves.

Aktivisterne i Women on Waves afviser, at der er jurisdiske 
grunde til tilbageholdelsen af skibet. De fastholder, at de tilbyder 
sikre aborter til kvinder i internationalt farvand, og at skibet dermed 
hører under det europæiske retssystem.

Skibet har siden sidste onsdag ligget i havnen ved Quetzal, selv 
om man kun havde regnet med et fem dages ophold i Guatemala. 
Blandt andet den katolske kirke har protesteret mod abortskibet, 
mens ordren om tilbageholdelse kom fra præsident Jimmy Morales, 
skriver nos.nl.

Bodil

Liverpool: Beatles-børnehjem 
bliver center for Frelsens Hær
Frelsens Hær i England vil åbne jordbær-porten til det tidligere 
børnehjem, som inspirerede Beatles-sangen ”Strawberry Fields 
forever”, for publikum.

I forbindelse med 50-års jubilæet for den kendte Beatles-sang 
offentliggjorde Frelsens Hær sine nye planer for ejendommen 
Strawberry Fields i Liverpool. Nu skal der etableres et center for 
praktisk træning af unge med læsevanskeligheder, skriver KPK.

Samtidig vil Frelsens Hær for første gang åbne portene for 
publikum. De besøgende skal lære om Frelsens Hærs historie, det 
tidligere børnehjem og den betydning, hjemmet havde for John 
Lennon og The Beatles.

Ejendommen, som er doneret til Frelsens Hær, åbnede i 1936 
som et børnehjem for de mest udsatte børn i Liverpool. John Len-
non, som voksede op i nærheden, legede ofte på ejendommen 
som barn. Både John Lennon og hans enke Yoko Ono har doneret 
penge til børnehjemmet, som blev nedlagt i 2005. 

Bodil

”Vi har brug for jeres forbøn”, 
sagde vicepræsident Mike Pence 
under The Conservative Political 
Action Conference (CPAC) sidste 
torsdag i Maryland.

Ifølge nyhedsmediet The Blaze, 
talte Pence i over 20 minuter om 
sit venskab med  præsident Trump, 
den konservative regering og om 
behovet for Guds hjælp i arbejdet.

“Med jeres hjælp og med Guds 
hjælp og med præsident Donald 
Trump i Det Hvide Hus ... ligger 
Amerikas bedste dage foran os. 
Lad os komme i gang”, sagde Mike 
Pence.

Vicepræsidenten fortalte, hvor-
dan hans venskab med og respekt 
for præsidenten var vokset i løbet af 
deres korte regeringstid - selv om 
mange har kommenteret de to mænds helt forskellige personligheder.

- Det er mit livs største privilegium at være vicepræsident for en leder 
med en sådan grad af overbevisning, vision og mod, tilføjede Pence.

Han sluttede sin tale med en reference til verset fra 2. Krønikebog 
7:14, som han brugte, da han blev svoret ind som vicepræsident. I dette 
bibelvers siger Herren: ”...hvis mit folk da ydmyger sig i bøn, søger mig 
og vender sig fra deres onde handlinger, da vil jeg høre deres bøn i 
Himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land.”

Præsident Trump talte på CPAC-konferencen om fredagen. Han 
fremhævede den succes, som Make America Great Again-bevægelsen 
har og advarede mod visse mediers ”fake news”. 

Bodil

Indien: Kristent ægtepar 
tortureret i 17 timer for deres tro
Indbyggere fra landsbyen Kubuaa i staten Jharkhand tvang 
Bartu Urawn og hans hustru til at stå i iskoldt vand i 17 timer, 
fordi de ikke ville opgive deres kristne tro.

Ægteparret konverterede for ti år siden fra deres lokale religion, 
Sarna Dharam, skriver Christian Post. 

Landbyboerne tog ægteparret til fange, bandt deres hænder og 
tvang dem ud i det kolde vand, der gik dem til halsen. Her måtte de 
stå fra klokken 5 om eftermiddagen til klokken 10 næste morgen, 
mens deres søn, Beneswar, blev tvunget til at se på.

Ægteparret døde ikke af det kolde vand, hvorfor naboerne tog dem 
op og slog løs på dem. Det kostede Bartu Urawn livet. Efterfølgende 
blev hans familie hindret i at begrave ham.

- Jeg sagde til landsbyboerne, at jeg ville begrave ham på min 
egen grund, men de stod med stokke for at angribe mig, hvis jeg prø-
vede, fortæller Beneswar. Sammen med fi re andre kristne bar han 
sin fars lig 10 km for at begrave ham på en regerningsejet gravplads.

Familier er blevet forfulgt for deres tro lige siden de konverterede. 
Bartu er blandt andet blevet tvunget til at deltage i et hedensk ritual 
ved at spise kød fra et dyr, som landsbyboerne havde ofret.

Andre kristne indbyggere i byen har afsvoret deres tro på grund 
af forfølgelserne.

Indien er nummer 15 på Åbne Døres liste over lande, hvor kristne 
forfølges mest. Selv om landet har demokrati, vil lokale embeds-
mænd ofte vælge at overse forfølgelse af kristne - og forfølgerne 
bliver ikke straffet.

Bodil

Norske kirkeledere trækker sig 
fra Franklin Grahams kampagne
Generalsekretær Øyvind Åsland fra Norsk Luthersk Misjons-
samband har nu ligesom fl ere andre kirkeledere og tre stor-
tingspolitikere valgt ikke at deltage i Franklin Grahams planlagte 
evangeliseringkampagne i Oslo til november. 

Hovedårsagen til Åslands beslutning er Grahams holdning til islam 
og muslimer, skriver NLMs blad Utsyn.

Graham skal i en email til Åsland have bekræftet, at han mener, USA 
angribes af muslimer både hjemme og ude. Derfor ønsker Graham al 
muslimsk indvandring til USA stoppet indtil videre. Faktisk mener han, 
at enhver muslim, som kommer ind i landet, kan blive radikaliseret og 
vælge at dræbe for at ære religionen og Muhammed. 

 – Jeg mener, at denne udtalelse er alvorlig, og at den afslører 
holdninger, som jeg tidligere har advaret imod, og som jeg ikke byder 
velkommen i Misjonssambandet. Grahams udtalelse stempler mange 
millioner mennesker og skaber fjendebilleder, som ikke er reelle. Den 
gør det også meget vanskeligt at vise næstekærlighed og forkynde 
evangeliet for disse mennesker, siger Åsland til Utsyn.

Åsland understreger samtidig, at Graham gennem sin organisation 
gør rigtig meget godt i de dele af verden, hvor der bor mange muslimer.

Andre norske kirkeledere har den sidste tid valgt at sige nej til 
Graham-kampagnen, først og fremmest på grund af hans støtte til 
Donald Trump, men også på grund af hans syn på muslimer.

Også politikerne Ketil Solvik-Olsen (Frp), Svein Harberg (H) og 
Hans Fr. Grøvan (KrF) har ifølge Dagen.no trukket sig fra kampagnen.

Bodil 

Facebook-side
lukket på grund 
af bibelcitat 
Elizabeth Johnston fra Ohio fi k 
lukket sin Facebook-konto i ti 
dage efter at have citeret bibel-
vers om homoseksualitet. Efter 
at Christian Post havde skrevet 
om sagen, har Facebook nu 
beklaget og genåbnet kontoen.

Forrige torsdag - efter anklager 
om censur af bibeltekster - ind-
rømmede Facebook, at det var en 
fejl at lukke Elizabeth Johnstons 
konto. Den kristne blogger bag 
The Activist Mommy er mor til ti 
børn, som hun selv underviser. 
Hun skriver om tro, etik og politik.

En anden Facebook-bruger 
havde kritiseret en af Eliza-
beth Johnstons videoer og kaldt 
kristne hyklere på grund af mod-
standen mod homoseksualitet. 
Det fi k hende til at svare med 
bibelcitater  - hvorefter Facebook 
lukkede hendes konto i tre dage.

Da hun den 12. februar igen 
kunne bruge sin FB, forklarede 
hun om lukningen og sluttede 
med #FacebookCensorsBible. 
Herefter lukkede Facebook hen-

des konto i yderligere 7 dage.
Først da CP og andre medier 

tog sagen op, undskyldte FB og 
åbnede hendes konto.

En simpel fejl?
Elizabeth Johnston skriver til 

CP, at hun sætter pris på und-
skyldningen fra FB. Samtidig 
understreger hun, at FB ikke følte 
noget behov for at handle, før 
sagen havde været i medierne.

- Det er en vittighed, at det 
skulle være en fejl! De sendte mig 
en besked om, at det var et brud 
på deres retningslinjer...Men der 
skulle en national mediedækning 
til, før indholdet kom tilbage på 
min side. Hvad med den almin-
delige FB-bruger, som ikke har 
adgang til den luksus? spørger 
Elizabeth Johnston, som nu vil 
tale imod Facebooks ”fi ltre” mod 
konservative og kristne.

- Hvis Facebook skulle bruge 
tid til at gennemse det opslag, 
der blev klaget over, hvorfor 
slettede de så ikke bare min 
kommentar, indtil de havde un-

dersøgt det? Hvorfor straffer de 
mig med en 10-dages lukning? 
Det er et forsøg på at begrænse 
skaderne, fordi historien kom ud i 
de store medier, mener Elizabeth 
Johnston.

Kunne ikke deles
Bloggeren er overbevist om, 

at hun bliver censureret. Hun har 
bedt sine 78.000 followers oplyse, 
om de har oplevet noget særligt 
med hendes FB-side.

- En person fortalte, at mine vi-
deoer ikke har en ”dele-funktion”. 
En anden kvinde fortæller, at der 
ikke sker noget, når hun prøver 
at dele mine posteringer - mens 
der ikke er problemer med at dele 
andres opslag.

Flere fortæller, at de har prøvet 

at dele opslaget, hvorefter det 
forsvinder i timevis.

Elizabeth Johnston udtaler, at 
hun godt ved, at der er tale om et 
privat fi rma, som ikke skal leve op 
til alle reglerne for ytringsfrihed. 
Men noget stemmer slet ikke:

- Zuckerberg siger, at Face-
book er fordomsfri. Men i virkelig-
heden bruger han denne platfrom 
til at fremme sin egen personlige, 
religiøse og globalistiske dagsor-
den. Han bruger Facebook som 
et ideologisk våben og straffer 
dem af os, som ikke underkaster 
os hans dagsorden, ved at lukke 
og slette vore sider, fastslår Eli-
zabeth Johnston.

Bodil

FB advarede Elizabeth 
Johnston om, at den 7-dages 
lukning kunne gøres perma-
nent. Det kan ske, hvis folk 
gentagne gange skriver noget, 
som ikke er tilladt på Face-
book, hed det i advarslen.

’Bed til Gud for 
USA’s regering’

Gud vil gribe ind, når et folk 
omvender sig og beder om 
hjælp, sagde Mike Pence til 
deltagerne på den konserva-
tive CPAC konference.

Mike Pence til politikere:

Generalsekretær i NLM, Generalsekretær i NLM, 
Øyvind Åsland, trækker Øyvind Åsland, trækker 
sig fra Franklin Grahams sig fra Franklin Grahams 
planlagte evangeliserings-planlagte evangeliserings-
kampagne i Oslo. kampagne i Oslo. 
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International kvinde-konference 
på Magdala-centeret i Israel
Organisationen The International Women’s 
Day holder sit 3. kvinde-symposium med 
temaet: “Women of Infl uence: Hope for 
Humanity” (indlydelsesrige kvinder er 
menneskehedens håb) den 5. marts.

Symposiet består af en overordnet kon-
ference samt en række præsentationer 
ved kvindelige meningsdannere fra Israel, 
Palæstina og Latinamerika. Disse kvinder 
har alle arbejdet for de mest nødlidende og 
udsatte i verden.

Hovedtalerne er Jennifer Ristine, leder af 
Magdalena Institute; Nina Heereman, tysk 
teolog og forsker; Sandy Shoshani, leder 
af Beit Haim (ProLife); Amoun Sleen, som arbejder med romaer 
i Jerusalem og Yola Reitman, tidligere Mossad-agent (1984-85 
Operation Moses-Ethiopia).

På konferencen forventer man omkring 100 indfl ydelsesrige 
kvinder fra USA, Mexico, Honduras, El Salvador, Guatemala, Chile, 
Spanien, Tyskland, Italien, Brasilien, Israel og de palæstinensiske 
områder.

Magdalena Instituttet er inspireret af evangeliernes Maria Mag-
dalene, der kaldes ”apostlenes apostel” og ses som et eksempel 
på tro, håb og mod for kvinder i alle livssituationer.

Bodil
Af Bodil Lanting

- Anne-Marie Helland glemmer 
fosteret, og hendes argumenter 
for ”trygge aborter” er vildle-
dende, skriver Øivind Nygård 
i Dagens Debatt.no den 27. 
februar.  

 
Den 10. februar forsvarede 

generalsekretæren i Dagen.no, at 
Kirkens Nødhjelp vil sikre ”trygge 
aborter”. Men hun overdriver 
problemet, mener Øivind Nygård.

Hvorfor bruge Trump?
Generalsekretæren gør det 

klart, at ”Donald Trumps vedtagel-
se om at standse al pengestøtte til 
organisationer, som arbejder for 
adgang til trygge aborter, ikke har 
noget som helst at gøre med den 
abortdebat, vi kender fra Norge 
og Vesten iøvrigt”. 

I virkeligheden har alle republi-
kanske præsidenter fra og med 
Reagan stået for den samme 
holdning, og det glæder de ameri-
kanske prolife-organisationer. Det 
er derfor irrelevant at fremhæve 
Trump i denne sammenhæng, 
mener Øivind Nygård.

Faktafejl om aborter
Hellands indlæg rummer fl ere 

faktafejl om usikre aborter, påpe-
ger Nygård. Han nævner oplys-
ningen om, at 56 millioner kvinder 
”hvert år er udsat for en abort 
uden kyndig lægehjælp” og at 
”hvert tiende minut dør en kvinde 
på grund af usikker abort”  - altså 
52.595 hvert år.

Men de nyeste tal fra Allan 
Guttmacher Institute (AGI) - der 
sammen med WHO udarbejder 

statistikker over antallet af ulov-
lige aborter og de dermed rela-
terede mødredødsfald - stammer 
fra 2008. Det år anslog AGI, at der 
foregik i underkanten af 22 mil-
lioner utrygge aborter, mens  det 
totale antal aborter (både trygge 
og utrygge) var mellem 43 og 46 
millioner.

De nyeste tal for mødredødelig-
hed som følge af utrygge aborter 
er fra 2013. WHO anslår, at der 
døde 23.000 kvinder som følge 
af utrygge aborter, mens Institute 
for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) ved University of Wa-
shington anslår tallet til 44.000. 

I begge statistikkerne er de 
offi cielle tal betydelig lavere end 
dem, Helland oplyser. Samtidig 
mener fl ere kritikere, at også AGI 
og WHO’s tal er alt for høje.

Kvalifi cerede gæt eller 
bevidst misinformation?

En undersøgelse, som er of-
fentliggjort i International Journal 
of Woman’s Health (2012), viste, 
at AGIs vurdering af antallet af 
ulovlige aborter i Mexico har 
været stærkt overdrevet. For året 
2006 anslog AGI antallet af ulov-
lige aborter i Mexico til mellem 
725.070 og 1.024.424. Mexico 
indførte fri abort i 2007. 

Man kan altså sammenligne 
AGIs vurdering af ulovlige aborter 
i 2006 med det offi cielle tal for 
lovlige aborter i 2007. Her var det 
offi cielle tal kun 10.137! Forudsat 
at det faktiske antal aborter for 
2006 og 2007 var næsten ens 
(og det er mere sandsynligt, at en 
legalisering fører til, at tallet går 
op, end at det går ned), var AGIs 
vurdering altså næsten hundrede 

gange for højt!
I bedste fald er WHO og AGI’s 

tal kvalifi cerede gætterier, i vær-
ste fald drejer det sig om bevidst 
misinformation.

Helland hævder, at Kirkens 
Nødhjelp kan ”redde et liv hvert 
tiende minut”. Men denne kon-
klusion kræver, at man ikke 
bare opererer med fejlagtige tal 
men også ser bort fra, at abort 
altid handler om at tage liv - og 
at mødre også dør som følge af 
lovlige aborter.

Det foster, vi ikke ser
”Helland har set konsekven-

serne af, at kvinder eller piger 
vælger usikre aborter... Men vi 
må også være klar over, at vi alle 
har en etisk blind vinkel, at vore 
opfattelser også præges af det, 
vi ikke ser. 

Det ulykkelige for et foster er, at 
vi ikke ser det...Men som kristne 
ved vi, at der er en, som ser, og 
det er Gud.”

Og når Gud ser både kvinden, 
fosteret og os, må vi ikke lukke 
øjnene for nogen af parterne. 
Derfor bør kristne arbejde for at 
give kvinder et reelt alternativ til 
abort, mener Øyvind Nygård og 
slutter sit indlæg:

”Det gør Kirkens Nødhjelp, 
og det skal de have ros for. Men 
samtidig vil de altså også arbejde 
for at fremme adgangen til abort. 
Tankegangen i Kirkens Nødhjelp 
ser ud til at være, at det bedste 
er det godes fjende.”

Men det gælder bare ikke i etik-
ken. Her gælder det, at det onde 
altid er det godes fjende, slutter 
indlægget fra Øyvind Nygård.

Nina Heereman 
vil undervise om 
den bibelske 
dronning Ester.

Det økumeniske Magdala Center ligger ved oldtidsbyen 
Magdala ved Genesaret Sø. Her har man bl.a. fundet en 
synagoge fra Jesu tid.

’Kirkens Nødhjelp overdriver 
antallet af usikre aborter’

Debat i Norge:

Et indlæg i Dagen.no handler om fejlinformationer i abortdebatten.

Af Bodil Lanting

Evangelisk Alliance forventer, 
at 100.000 briter fra forskellige 
evangeliske kirker slutter op 
om en bedekampagne fra  april 
til oktober i år.

Ifølge Christian Today hedder 
kampagnen “17:21”, fordi Jesus i 
Johannesevangeliet 17:21 beder 
for sine disciple: ”Jeg beder om, 
at de alle må blive ét, ligesom du 
og jeg er ét, så verden kan tro, at 
du har sendt mig.”

En række forskellige kristne 
grupper og festivaler vil være en 
del af 17:21, som starter i april og 
fortsætter til oktober 2017.

- 17:21 er et af de mest spæn-
dende inititativer til at sikre enhed 

mellem kristne grupper, som vi 
har set i vor levetid. Det har været 
stort, at så mange kristne festiva-
ler og konferencer ønsker at være 
med. Det er en vigtig påmindelse 
om, hvor meget vi har til fælles i 

Storbritannien:100.000 
kristne skal forenes i bøn
Evangelisk Alliance har taget initiativ til kampagnen ”17:21 - that the world may believe”.

troen på Jesus, og hvor meget 
vi kan opnå, når vi er forenede, 
siger Nola Leach, der er leder af 
nødhjælpsorganisationen CARE.

Glæde i himlen og på jorden
Steve Clifford, generaldirektør 

i Evangelical Alliance, har store 
forventninger.

- Det har været et kæmpe 
privilegium at se det fantastiske 
udtryk for enhed, som udfolder 
sig på tværs af de evangeliske 
kirkesamfund her i Storbritannien.

Vi har tillid til, at 17:21 vil skabe 
smil i himlen og større effektivitet, 
når det gælder Guds mission på 
jorden, siger Steve Clifford.

 

- Vi tror, at kampagnen vil 
skabe glæde i himlen, siger 
Steve Clifford fra Ev. Alliance.
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sort-hvid, der er koloreret med 
blåt og gult. Så jeg forestiller mig, 
at den er ret gammel. Og måske 
trykt i Tyskland, for der står i højre 
hjørne: Neu Koppien zu haben bei 
Gustav Kirche. (Flere kopier kan 
fås ved Gustav Kühn.)

Han har undervist 
1000 lokomotivførere 

Erik er nu pensioneret fra 
statsbanerne, men har tidligere 
arbejdet som fyrbøder, lokomotiv-
fører, underviser for nye lokomo-
tivførere og meget andet. Han 
mener, at han har undervist 
omkring 1000 lokomotiv-førere!

- Det mest spændende var nok 
at undervise de israelske lokomo-
tivførere i at køre de nye IC3-tog, 
som de købte hos os. Jeg tror, de 
købte 20-30 togvogne omkring 
1993, fortæller Egil.

- Vi kørte fra Haifa til Tel Aviv, 
og nogle gange helt til Damona.

Forud havde israelerne sendt 
4 mand til Danmark, hvor jeg un-
derviste dem. For ikke at komme 
på tværs af de faste tog, kørte vi 
et særtog fra Ringsted til Glumsø 
tre gange om dagen i 14 dage.

I Israel mødte vi bl.a. den dan-
ske ambassadør til indvielsen, og 
vi blev fotograferet sammen til et 
dansk dameblad. 

Vi fi k mange gode venner. Og 
min kone var også dernede for at 
opleve landet.

Vi var også i Jerusalem på en 
prøvetur. De sørgede for, at vi fi k 
set noget. 

Men lørdag lå alt stille - også 
togene - på grund af sabbatten, 
som de tog meget alvorligt. Til 
gengæld foregik der en masse 
om søndagen, husker Erik, der 
trods sin høje alder på 88 år virker 
20 år yngre.

Fynbo og baptist
Måske hænger det sammen 

med, at han altid har været 
aktiv i kirken. Dvs. baptiskirken 
Kristuskirken i København og 
baptistkirken i Lyngby. Den, der 
nu hedder ”Regen”.

- Jeg er ellers født på Fyn i 
Langeskov, hvor de nu har fået 
en ny station. DSB havde ellers 
strøget den gamle station, men 

borgmesteren i Kerteminde fi k 
den genoprettet, fortæller Egil, 
der holder øje med, hvad DSB 
foretager sig.

Han har livet igennem haft et 
godt helbred. Og dog, indrøm-
mer han:

- Jeg havde jo cancer i tyktar-
men. Og jeg er også faldet ned fra 
en loftstrappe, så jeg fi k skadet 
mine ben. Men ellers...

Kørte tog gennem USA 
Erik var også i USA en hel 

sommer, da Danmark fortsøgte 
at sælge IC3 tog til amerikanerne.

- Men det var ikke helt så sjovt 
som Israel, for fremstødet var ikke 
ordentligt forberedt hjemmefra. 
Så det var tre måneder med 
ryggen mod muren. Jeg måtte 
nærmest sige undskyld hele ve-
jen gennem USA for alt det, der 
ikke fungerede.

Bagefter tog vi derover på ferie 
og besøgte bl.a. DIS-studenter, 
som havde boet hos os.

Sovevogne til England
- Derimod var jeg en tur i 

England i 1987 med sovevog-
nene, som vi jo også benyttede 
herhjemme fra Frederikshavn og 
fra Esbjerg til København. 

De var faktisk altid godt fyldt 
op. Men da jernbaneforbindelsen 
over Storebæltsbroen kom i 1997 
og bilforbindelsen i 1998, blev de 
helt afskaffet. Det var nu lidt en 
skam, mener Egil.

Han har holdt Udfordringen i 
mindst 25 år, – og nu kom han 
også selv i avisen!

Findes i fl ere udgaver
En anden læser, Jens Preben 

Nikolajsen, Klovborg, har sendt 
et foto af den samme plakat. 
Men med lidt anderledes far-
velægning. Han fortæller, at de 
oplysninger, han har fået er, at 
den er håndtegnet i 1906 af en 
Mattias Johansen fra Korning. 

Det er dog formentlig kun far-
verne, der er tegnet på så sent. 
Originalen uden farver er ældre. 

Af Henri Nissen

I uge 8 efterlyste vi på bagsiden 
læsere, som kendte det gamle 
bibelske billede over ”Der 
breite und der Schmale Weg” 
- den brede og den smalle vej 
- med danske tekster.

Blandt de læsere, som har rea-
geret er Erik Jessen Sørensen, 

Farum. Han havde ganske vist 
ikke det efterlyste billede, men 
til gengæld et andet lignende 
billede: ”Bibelsk Reisekort over 
Livets og Dødens Vei”. 

Vi har gengivet kortet i fuld 
størrelse her til højre på side 13. 
Og selv om det er på dansk, så er 
bogstaverne gotiske. Skriften blev 
anvendt i skolerne herhjemme 
frem til 1875.

Sønderjysk eller tysk
- Plakaten stammer formentlig 

fra min kone Hannes familie i 
Bollerslev i Sønderjylland. Vi har 
i mange år haft den hængende i 
soveværelset, fortæller Egil Jes-
sen Sørensen.

- Nederst står der No. 566, så 
det har været nummererede tryk. 
Og det er heller ikke et rigtigt far-
vetryk, som vi kender i dag, men  

Bibelsk
Rejsekort
over 
Livets og
Dødens 
Vej
Den snævre port

Plakaten til højre illustrerer 
nogle vers fra Jesu bjergpræ-
diken, hvor han siger: 

”Gå ind gennem den snæv-
re port. Vid er den port og 
bred den vej, der fører til for-
tabelsen. Mange er de, der 
følger den. 

Snæver er den port og smal 
den vej, der fører til livet. Få er 
de, der fi nder den.”

(Mattæusevang. 7,13-14)

Vælg i dag!
Der er også en henvisning 

til 5. Mosebog 30, 15: 
I dag skal I vælge, om I fore-

trækker livet og lykken, eller I 
foretrækker døden og ulykken.

Øverst tv. står et digt: 

Der er Veje at betræde
En, som fører til Glæde:
Den er trang og kummerlig,
Men dens Mål er Himmerig.
Nok en vej langt bedre,
Men den fører til Helvede.

I øverste højre hjørne står:

Hvo kan Himmerig afmale?
Og hvis tunge kan udtale
Al den glæde, herlighed,
Som i Himlen er bered?
Hvor Guds børn til evig tid
Skue Herrens ansigt blid.

Den øverste række viser 
vejen til himlen. Den nederste 
viser vejen til fortabelse.

Flest går på den nederste 
vej. Og nogle fra himmelvejen 
tager også en sidevej til for-
tabelsen. 

Undervejs ståer der pas-
sende bibelvers.

Øverst står også digtet:

Kors og Kummer, 
 Trængsel, Møje,
Må hver Kristensjæl fordøje
Her i dette usle Liv.
De må gå på Torne, Tidsle;
Øgle-Unger ad dem hvisle;
Det er deres Tidsfordriv.

Dog er de i Hjertet glade;
Ingen, intet kan dem skade,
På den smalle, trange Vej.
De til Målet ikkun haste
Og på Herren Håbet kaste
Håbet den, dem skuffer ej.

Efter Himmelen de tragte;
Verden, Verdens de foragte.
Men de stræbe Dag og Nat,
At de kan i Verden leve,
Så de mage i Himlen svæve
Og få Sejertronen fat.

Lokomotiv-
fører havde 

’rejsekort’ 
til Himlen

Egil Jessen Sørensen har undervist 1000 loko-
motivførere, og i soveværelset hang et gammelt 

”Bibelsk Rejsekort over Livets og Dødens Vej”

Udfordringen efterlyser fortsat en dansk udgave af denne plakat, hvor teksterne bl.a. fi ndes på 
tysk, engelsk, spansk. Har du den på dansk, da kontakt Henri@Udfordringen. 74 56 22 02.
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Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

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

Guider til fordybelse og fornyelse
- hjælp til personligt bibel-studie eller fælles brug i studiegrupper (obs! godt tilbud på 5 stk.)
Disse studieguider vil forny dit åndelige liv gennem fordybelse i den bibelske tekst, hvad enten du underviser, er gruppeleder eller bare ønsker 
en ny dimension i dit personlige kristenliv. Gør dit bibelstudium til en personlig opdagelsesrejse ind i Ordets og Åndens spændende verden. 

Studieguide til Lukasevangeliet
Find fred i troen på Jesus som frelser
144 sider, stort format, paperback, 99,-
Tilbud: 5 stk. for kun 200 kr.!

Studieguide til 2. Korinterbrev
Lær at blive en trofast kristen
78 sider, stort format, paperback 99,-
Tilbud: 5 stk. for kun 200 kr.!

Studieguide til 1. Korinterbrev
Styrk dit fællesskab med andre kristne
78 sider, stort format, paperback 99,-
Tilbud: 5 stk. for kun 200 kr.!

Det hele i én bog
Studieguiden er inddelt i to dele.

Første del indeholder:
- Den originale tekst fra Bibelen på hverdags-
dansk.
- Studiekommentarer om tekstens historiske, 
geografi ske og kulturelle baggrund, alt sammen 
fortalt på en frisk og letforståelig måde.
* Noter der hjælper dig til personlig tilegnelse af 
stoffet.
* Kort, diagrammer og personportrætter, der gør 
teksten aktuel og nærværende.

Anden del indeholder:
* 13 lettilgængelige lektioner der stimulerer til 
eftertanke, diskussion og praktisk anvendelse.
* Spørgsmål der hjælper til yderligere fordybelse.
* Masser af plads til at skrive svar og personlige 
iagttagelser.
* Spørgsmål efter hver lektion, der hjælper dig til 
at konkretisere en personlig handlingsplan.

At vokse i tro - og tage nye skridt i praksis...

Hvis nogen spurgte dig: ’Hvordan vandrer du i Ånden?’ 
Hvordan ville du så svare? 

Michael Eaton tager dig systematisk gennem Galater-
brevets kapitel 5 og 6 og underviser om, hvordan Gud 
har tænkt sig, du skal leve. Han viser, hvordan galaterne 
mistede deres frelsesglæde.

Han hjælper dig til at opdage og sejre over lovtrældom i 
dit eget liv. Han introducerer kærlighedsbudet og forklarer, 
hvordan du kan modstå fristelser og bære Åndens frugt. 

Michael Eaton voksede op i London, men bor nu i Kenya. 
Han er en af lederne af Crisco Fellowship i Nairobi. Der kommer 
omkring 2.000 til deres bønnemøder.

Tænker du, når du hører andre bede: ”Jeg ønsker at være 
lige så tæt på Gud. Men hvordan skal jeg begynde?”

Mike Bickle fokuserer på, hvor vigtig forbønnen er og gi-
ver praktisk undervisning i bønnens hindringer, at meditere 
over Ordet og at bede i fællesskab. 

Øvelser hjælper dig med at udføre det i praksis, som du 
lærer i teori. Øvelserne vil engagere dig i at lære skriftste-
der udenad og i at meditere over dem, i at skrive dine egne 
meninger ned og i praktiske opgaver. 

Mike Bickle har grundlagt International House of Prayer 
(IHOP) i Kansas City. Han er en kendt og elsket karismatisk 
præst og konferencetaler. 

Studie-
guide: 
Dynamisk 
forbøn - to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig 
brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

Studie-
guide: 
At vandre 
i Ånden
- to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

”Jeg sagde til Herren: ”Hvad er mit problem med hensyn 
til bøn?” Og Han svarede: ”Du gør det ikke!”

Det var den barske realitet, som ramte C.J. Mahaney, 
før han begyndte at få disciplin i sit kristne liv.

Jesus havde åndelig disciplin. Der var en klar forbin-
delse mellem Hans indvielse i det skjulte og Hans kraft. 
Mahaney udfordrer dig til at ofre det, der er nødvendigt, 
at udøve selvkontrol og undgå ”harmløse” aktiviteter, 
som hindrer din tjeneste for Gud.

C. J. Mahaney har bl.a. været præst i Covenant Life kirken 
i Gaithersburg, USA, og leder af den apostolske gruppe af 
People of Destiny, som opretter og understøtter lokale kirker.

Studie-
guide: 
Åndelige
Discipliner
- to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

OASIS-serien er fra 1990’erne - og sælges derfor billigere. Den er af høj åndelig kvalitet! Skrevet af ledere, der selv har praktiseret budskabet.
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Læsere, der har meldt sig til 
Udfordringen gave-bogklub  fi k 
i søndags bogen ”Vink fra en 
anden Verden” sammen med 
avisen.

Da der endnu ikke er tusind i 
bogklubben, fi k nogle af Udfor-
dringens øvrige abonnenter også 
bogen tilsendt gratis.

Idéen med gave-bogklubben  
er at udnytte den billigere porto 
sammen med avisen til at sende 
gode kristne bøger - ikke altid helt 
nye - ud til kun 50 kr. stk.

Hvis man vil være sikker på at 
modtage bøgerne de fi re gange 
om året, de udsendes, skal man  
blot tilmelde sig på Udfordringens 
hjemmeside udfordringen.dk/
bogklub.

En bog til søgende
Phillip Yancey har skrevet fl ere 

bestsellere, bl.a. ”Den Gud, jeg 
ikke kendte”. Men denne bog 
henvender sig ikke kun til kristne, 
men også til mennesker som med 
forfatterens ord ”befinder sig i 
troens grænseland”.

Altså en bog, der har noget 
at sige til søgende mennesker, 
som måske mangler det sidste 
skub, eller som måske kæmper 
med følelsesmæssige eller intel-
lektuelle forbehold.

Jesper Veiby skrev, da bogen 
udkom, i sin anmeldelse:

”Nok er bogen letlæst, men 
jeg vil dog mene, at målgruppen 
kunne indsnævres yderligere til 
”intellektuelle søgere”. Bogen er 
med andre ord rettet mod men-

nesker, som har intellektuelle 
argumenter mod troen, og som 
kan overbevises af sådanne.

Forfatteren kommer vidt om-
kring, men bl.a. diskuteres begre-
bet synd, syndens skadelighed, 
Guds ideal og den lettere perver-
terede virkelighed, skaberværket 
og nogle sunde og positive be-
tragtninger omkring det positive 
i den verden, Gud har skabt, og 
nydelsen heraf, stillet op overfor 
de tilfælde, hvor Guds intentioner 
forvrænges og forstyrres, fx på 
det seksuelle område.

Bogen er i øvrigt i meget høj 
grad krydret med anekdoter, 
fortællinger fra det virkelige liv, 
såvel som referencer til udsagn 
fra kendte og ukendte digtere og 
forfattere.”

Pæn gavebog
Bogen er i hardback, og meget 

indbydende, så det er en oplagt 
gaveidé til den, man kender, som 
måske ikke er kristen, men som 
heller ikke er helt uinteresseret i 
kristen tro.

Bogen kan fortsat købes på 
Hosianna.dk til normal pris.

Philip Yancey:
Vink fra en anden Verden
Forlaget Scandinavia
Hardcover, 198 kr.

Vink fra en anden verden 
til bogklub-abonnenter
I søndags modtog 1.000 af Udfordringen abonnenter en bog med avisen. 

Anmeldt af Kirsten Krog

I ”Himlen er virkelig. Helvede 
ligeså” fortæller den verdens-
kendte profet Vassula Rydén 
om sit liv, sin omvendelse og 
sit kald.

Vassula var en ganske almin-
delig, verdslig kvinde fra den 
mere velbjergede del af verdens 
befolkning. Hendes dage var 
fyldt op af selskabeligheder, ten-
niskampe og privilegeret tid til at 
male, mens hun levede forskellige 
steder i verden. Troen havde kun 
en lille om nogen rolle i hendes 
liv, selvom hun allerede som 
barn havde en særlig følsomhed 
overfor det overnaturlige. Men 
pludselig en dag brød Gud ind i 
hendes verden, og fra den dag 
tog hendes liv en hel ny drejning. 
Først var det hendes værneen-
gel, Daniel, som begyndte at tale, 
eller snarere skrive til og igennem 
hende, men senere henvender 
Gud sig også selv til hende. 

Først havde disse overnatur-
lige oplevelser mest personlig 
karakter. Gud kaldte hende ind i 
en gennemgribende omvendelse, 
med dyb syndserkendelse, og 
forsikrede hende samtidig om 
sin uendelige kærlighed til hende. 
Men dette førte hende også ind i 
en kamp mod djævelen og hans 
dæmoner:

 ”Det er, som om en sirene går 
i gang i Helvede, når en person 
vender sig til Gud, og den person 
er nu på djævelens radar. Hvor-
for? Fordi en hellig person kan 
ændre verden og forpurre mange 
af djævelens planer”. (s. 50) 

Efterhånden får hendes mø-
der med Gud imidlertid en mere 
udadrettet profetisk karakter, 
og selvom hun føler, at Gud har 
valgt den helt forkerte til en sådan 
tjeneste, bliver han ved med at 
forsikre hende om, at han har en 
grund til at vælge netop hende.

Budskaberne
Budskaberne er klare. De 

fl yder ind imellem over i intense 
kærlighedserklæringer fra Gud, 
som giver dem en poetisk og 
smuk karakter. Vassula taler da 
også om Gud som ”poet, kunst-
ner!” (s. 159). Men budskaberne 
er også fulde af advarsler og kald 
til omvendelse. Vassula advarer 
om at søge tegn og profetier af 
nysgerrighed:

”Guds tegn bliver ikke givet for 
at tilfredsstille vor nysgerrighed, 
men for at drage os til omven-
delse. De er beregnet til at lede os 
til bevidsthed om Gud og til anger. 
De bliver givet for at bringe os til 
et liv i bøn” (s. 180). 

I et af budskaberne giver Gud 
selv en prøvesten på ikke blot en 
profets ægthed, men egentlig på 
ægtheden af enhver kristens tro: 
”Beviset på, at man er forbundet 
og ét med Mig, forenet i Mig og 
knyttet til Mig, er, når ens hjerte 
også er fæstnet til Mit Kors med 
alle dets byrder; enhver, som er 
overbevist om, at han tilhører Mig, 
må forstå, at han også tilhører Mit 
Kors; …” (s. 259).

Profetierne
Når det drejer sig om selve pro-

fetierne, er det op til den enkelte 
læser at vurdere deres ægthed. 
Det er dog ikke profetierne og 
budskaberne, der fylder mest 
i bogen, og slet ikke de mere 
universelle eller almene, som har 
appel til hele kirken og ikke blot 
er til Vassula selv. Efter at have 
læst bogen, som er så godt som 
mit første møde med Vassula, står 
jeg tilbage med en ambivalent 
følelse, en følelse som til dels 
kan forklares ud fra en forskel på 
budskabernes indhold og den 
måde, de præsenteres, forklares 
og forsvares på i bogen.

Profetierne har et centralt 
budskab, om synd og nåde, om-
vendelse og forsoning, himmel og 
helvede og også om Guds helt 
uforklarligt store kærlighed, em-
ner som vor tid og også mange 
kristne trænger til at høre om 
igen, da de for mange er blevet 
trængt ud i periferien. Profetierne 
har også et stærkt kald til enhed 
blandt de kristne, nok den del af 
Vassulas budskab, som er bre-
dest kendt. Disse budskaber er 

både bibelske, og deres indhold 
er centrale for troen og livet som 
kristen, så – så langt – føler jeg 
mig på sikker grund under læs-
ningen. Der er dog også enkelte 
emner, som en del kristne vil have 
problemer med. Fx vil mange 
protestanter reagere på den 
plads, skærsilden har i hendes 
budskaber. Selv reagerede jeg 
på ordene om, ”hvor vigtigt det 
er ikke at bære nag til dem, der 
er døde. På mystisk måde ”holder 
vi dem tilbage”, og de lider, hvis 
vi ikke tilgiver dem. Vi holder dem 
fra de højere riger; de forbliver 
tilsyneladende lænkede og når 
ikke Himlen” (s. 42), ord, som 
jeg har svært ved at forene med 
det fuldbragte værk på korset og 
nådens forløsende kraft.

Forsvar og selvforsvar
Det er dog ikke først og frem-

mest selve budskaberne, som 
skaber den ambivalente følelse, 
men snarere hendes forsvar for 
dem. For det første falder hun 
tilsyneladende for den samme 
fristelse, som det er nærliggende 
for os alle at falde for, nemlig at 
generalisere ud fra ens egne 
oplevelser og erfaringer. Det sker 
fx for hende, når hun gør sin egen 
pludselige og gennemgribende 
omvendelsesoplevelse med 
smertefuld og rensende anger til 
en nødvendig betingelse i alles liv. 

For det andet fylder hendes 
forsvar for budskaberne meget, 
og udover at dette behov for at 
forsvare budskaberne på en eller 
anden måde snarere svækker 
end underbygger dem, kommer 
forsvaret ind imellem til at opleves 

mere som et åndeligt ”selvfor-
svar” end et forsvar for Gud, som 
det helt sikkert er ment som. 

Det fører så over i en sidste 
ting, som svækker det positive 
indtryk af bogen, nemlig ”udstil-
lingen” af hendes modstandere. 
Vassulas profetier har været og 
er stadig genstand for voldsom 
modstand fra nogle kristne, og 
som en del af sit forsvar for bud-
skaberne kommer hun til at ”ud-
stille” nogle af disse kristne – ofte 
ledere – som vildledte og forførte 
(det samme, som de anklager 
hende for) og bruger budska-
berne som bevisførelse. Alt dette 
gør, at bogen kan komme til at 
modvirke budskabernes mission, 
at kalde til enhed.

En bog skrevet af en profet og 
med profetiske budskaber kan 
ikke læses som en hvilken som 
helst anden kristen bog. Det er 
ikke så enkelt at være enig eller 
uenig eller tale om sand eller falsk 
forkyndelse, når budskaberne 
fremsættes som Guds ord – 
selvfølgelig i en anden betydning 
end Bibelen, men alligevel. Derfor 
fordrer bogen en anden form for 
bedømmelse fra læseren end an-
dre bøger, og det må nu være op 
til den enkelte at foretage denne.

Vassula Rýden: Himlen er vir-
kelig, Helvede ligeså
296 sider • 249 kr.
Forlaget Scandinavia

Vassula fortæller om
sine åndelige oplevelser

Polen
– fra syd til nord

Besøg Polens tre vigtigste byer langs Wislafloden: 
Den polske kulturperle, Krakow. Den farverige 
hovedstad Warzawa og den store smukke havneby 
Gdansk. Vores dansktalende lokal guide fortæller om 
historien og viser de bedste steder frem. Vi ser flere 
polske skatter – hvoraf flere er skrevet på UNESCO’s 
verdensarvsliste.
Rejseledere: Kirsten Hver-
gel, Aulum og Dorte Hvergel, 
 Ølgod.
Tilmelding inden d. 15. maj. 
Herefter forhør om pladser.

Læs mere om rejsen på: 
www.felixrejser.dk/polen 
eller ring på 7592 2022

30. juni - 8. juli

 Vassula Rydén er græsk født 
og opvokset i Ægypten og i 
Schweiz. Hun er 75 år.

ANNONCE:
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”Fredens Gud hellige jer helt og 
holdent og bevare fuldt ud jeres 
ånd og sjæl og legeme lydefri 
ved vor Herre Jesu Kristi komme. 
Trofast er han, som kalder jer; han 
vil også gøre det.”

I begyndelsen af alle ting – ja 
selv før skabelsen af mennesker 
i det hele taget – var der en til-
stand, hvor alt eksisterende var 
lydigt mod Gud. Også englene 
var lydige mod Gud. 

Stolthed førte til fald
Men der kom en tid, da selv 

engle gjorde oprør mod Guds 
styre. I Esajas er Satan omtalt 
som Lucifer, den lysende mor-
genstjerne. 

”Wast thou not pure and holy 
until pride was found in thine he-
art”? – Var du ikke ren og hellig, 
indtil stolthed kom ind i dit hjerte?

Stolthed var årsagen til, at 
engle, som før var rene og hellige, 
udviklede et begær efter at blive 
adskilt fra Gud, og de gjorde oprør 
mod ham.

Det var samme stolthed og be-
gær, som fi k Adam til at udskifte 
Guds vilje med sin egen, hvorved 
han faldt i synd. Ud af Adams 
menneskelighed kom en instink-
tiv lyst til at gøre tingene på sin 
egen måde, og sådan blev men-
neskeracen drevet ind i en tåget 
opfattelse af, hvad der er Guds 
virkelige vilje og virkelige vej. 

Det kan være svært at tænke 
på Gud som en person, da han 
jo er Ånd. Men ånd er et him-
melsk materiale, og Gud selv 
har en himmelsk substans, ikke 
en jordisk.

I Guds billede
Ordet fortæller os, at Gud blæ-

ste sin livsånde i Adam så han 
blev en levende sjæl. 

”Gud skabte mennesket i sit 
billede; i Guds billede skabte han 
det” (1. Mosebog 1,27) 

Gud skabte ikke mennesket i 
en form som sig selv, men pu-
stede sit eget selv ind i Adam. 
Han blæste sin egen karakter 
ind i mennesket, som blev en 
sammensætning af himmelsk 
materiale og jordisk substans. 
Adam var Guds skabte søn. 

Han var ligesom Gud og lige 

så ren som Gud. De havde et 
tæt fællesskab, og ordet fortæller 
os, at Gud gik rundt i haven med 
Adam og talte med ham. Der var 
en perfekt relation mellem Gud 
og mennesket. Adam var en 
mand helt uden synd og kunne 
se direkte ind i Guds ansigt. 
Guds renhed forskrækkede ham 
ikke, for han var ligeså ren som 
Gud. Sådan var det oprindelige 
menneske. 

Menneskets karakter blev 
skabt af et himmelsk materiale, 
og kroppen blev skabt af et jor-
disk. Mennesket var en hersker 
helt uden synd ligesom Gud selv. 

Gud betragtede Adam som 
sin ligemand og gav ham herre-
dømme over jorden. Alle ting og 
alle forhold, åndelige og fysiske, 
blev underlagt Gud-manden. 

Synden kom, da mennesket 
begyndte at følge sin tilbøjelig-
hed til det jordiske, animalske og 
kropslige, i stedet for at være i 
den åndelige tilstand. Som følge 
heraf lyttede han til Satans forslag 
og begyndte at længes efter det 
jordiske. 

Gud-mandens fald blev derfor 
et fald ind i sig selv. Han faldt ind 
i sin jordiske tilstand og ud af 
sin åndelige, himmelske bolig, 
så adskillelsen til Gud blev helt 
og aldeles defi nitiv. Gud havde 
sagt, at ”den dag du spiser af det 
(synder), skal du dø”  (1. Mosebog 
2,17). Det vil sige, at den dag 
mennesket begyndte at tage del 
i det jordiske, startede et forfald, 
så døden fi k magt.

Behov for forløsning
Sygdom er begyndende død. 

Død er resultatet af synd. Der 
er ikke sygdom i Gud. Har aldrig 
været det. Vil aldrig blive det. 
Sygdom startede, da mennesket, 
Gud-manden, begyndte at synke 
ned i sin jordiske vilje. Overordnet 
set er synd ophav til sygdom, og 
sygdom er resultatet af synd. Der 
kunne ikke være sygdom, hvis 
der ikke var synd.

Mennesket, som nu var adskilt 
fra Gud, havde brug for en forlø-
ser. Forløsning var en nødven-
dighed, for ordet siger; ”du må 
blive født på ny” (Joh. 3,7). Gud 
blev nødt til at gøre noget, som 
kunne få mennesket tilbage til sin 
oprindelige bestemmelse. 

Et jordisk menneske er ikke i 
stand til at frelse et andet jordisk 
menneske, da de jo begge er 
jordiske. Et jordisk menneske 
kan heller ikke løfte andre ind i 
en åndelighed, som han ikke selv 
er en del af.

Gud greb ind
Derfor blev det nødvendigt for 

Gud at fi nde en måde, så men-
nesket blev forløst og genforenet 
med ham. Jesus kom til verden 
på samme måde som Adam. 
Han blev sat i verden af Gud, 
men var et naturligt menneske 

med en fysisk krop gennem sin 
mor, Maria. Guds ord taler om 
den første og den anden Adam. 
De var begge Adam, skabt til at 
producere en race. 

Den første Adam syndede, 
så efterkommere af ham blev et 
syndigt folk med de samme ten-
denser i deres natur. Den sidste 
Adam, Jesus, havde ingen synd. 
Han havde nøjagtigt det samme 
privilegium som den første Adam. 
Han kunne have syndet, hvis han 
ville, for han var lige så meget et 
menneske i verden som os andre. 
Han var ikke som engle af natur, 
men var af Abrahams slægt og 
levede under samme betingelser 
som det faldne menneske. 

Jesus triumferede over det fald-
ne menneskes natur og syndede 
ikke, selvom Guds ord understre-
ger, at ”han blev fristet i alle ting 
ligesom vi, dog uden synd” (Heb. 
4,15). Ordet siger også: ”for som 
den, der selv er blevet fristet og 
har lidt, kan han hjælpe dem, der 
fristes”. Det er dét, som gør ham 
til en medfølende frelser.

Jesus kom ned på jorden for at 
vise os Faderen, og han bekendte 
offentligt: ”Jeg er kommet ned fra 
himlen, ikke for at gøre min egen 
vilje, men hans vilje, han, der har 
sendt mig”. (Joh. 6,38)

Jesus viser hvem Gud er
Når en kristen er født af Gud 

og blevet en ægte kristen, er han 
blevet en Kristus-mand, som gør 
alt, hvad der er efter Jesu ord og 
vilje. Hvis verden vil se Jesus, 
må den se på en Kristus-mand. 
Ligeledes må verden se på Jesus 
for at forstå Faderen. 

Jesus er personifi ceringen af 
Faderen, og han gjorde alt, som 
var efter Faderens ord og vilje. 
Den kristne overgiver sig fuldt 
og helt til Jesu vilje og bliver en 
Kristus-mand, ligesom Jesus 
overgav sig fuldt og helt til Fade-
ren og blev en Gud-mand. 

En lav standard af kristendom 
er ansvarlig for al skam, synd og 
ondskab i verden. Mange kristne 
mener, at alt er i orden, hvis de 
bare efterligner Jesus, gør de 
samme udvendige ting og udfører 
venlige handlinger. 

Men hemmeligheden ved kri-
stendom er ikke at gøre. Hem-
meligheden er at være. Virkelig 
kristendom er at være i besid-
delse af Kristi natur. Med andre 
ord at være Kristus i karakter og 
i demonstration. Når man giver 
sig selv til Herren og bliver et 
Guds barn, en kristen, er man 
en Kristus-mand. Alt hvad man 
gør og siger, fra man er født på 
ny, skal være Jesu vilje, ord og 
handling. Sådan gjorde Jesus 
også Faderens vilje fuldt og helt.

Jesus gav os hemmeligheden 
til at leve dette liv og viste, hvor-

dan vi skal overgive os til Guds 
vilje på samme måde som han 
selv. Sådan bliver man en kristen, 
en Kristus-mand. Derfor skal alt, 
hvad hjertet rummer, underlægge 
sig Guds vilje.

Overgiv ånd, sind og krop
En af årsagerne til den lave 

standard hos kristne er, at man 
ikke har forstået, at frelsen starter 
i det øjeblik, vores ånd underlæg-
ger sig Gud, navnet bliver indskre-
vet i Livets bog, og vi tager imod 
syndernes forladelse.

”Ånden selv vidner sammen 
med vores ånd om, at vi er Guds 
børn”. (Rom.8,16). Det vil sige, at 
hans Ånd fortæller vores ånd, at 
vi er Guds børn og har overgivet 
vores ånd til ham.

Folk undrer sig over, at de 
selvom de har givet deres hjerte 
til Gud og nu er hans børn, stadig 
er plaget af ondt begær og fristes 
til at gøre onde ting.

Hele vores menneske inde-
holder som nævnt tre afdelinger, 
men når vi kun overgiver vores 
ånd til Gud, har vi ikke overgivet 
ham det hele. Han kræver også 
vores sind og krop. Sindet er vo-
res sjæleliv, som fortsætter med 
at være af jorden, jordisk. Det 
er orienteret mod det jordiske, 
indtil vi helhjertet søger Gud for 
et nyt sind. Det er den samme 
forandring, der sker i vores ånd; 
sindet, der havde onde planer, 
skal ændres, så vi får Kristi sind.

Frelsen - ikke kun for ånden
Kirken har stort set forstået 

frelsen af ånden, men ikke frelsen 
fra syndens magt i vores sind. 
Mange kirkefolk siger, at hellig-
gørelse ikke eksisterer, og andre 
tror, at Guds kraft skal helliggøre 
deres sind på samme måde som 
ånden blev det. 

John Wesley defi nerede hel-
liggørelsen således: ”At man 
tilegner sig og indtager hele 
Kristi sind.”

En person med samme sind 
som Kristus kan ikke have tanker, 
som ikke er Kristi tanker, ligeså 
lidt som en ånd, der fuldt ud har 
underlagt sig Gud, heller ikke kan 
have noget ondt i sig.

Flere og fl ere kristne har fået 
åbenbaret en frelse, der ikke kun 
omfatter ånd og sjæl. Mennesket 
er en treenig skabning, der også 
har brug for, at kroppen forvand-
les af Gud. Hele emnet om fysisk 
helbredelse, forløsning af krop-
pen, den naturlige forvandling 
samt opstandelsen af kødet, er 
inkluderet heri.

Frelse for hele mennesket
Kristus er frelser for hele men-

nesket, ånd, sjæl og krop. Da 
Jesus ved Jordanfl oden overgav 
sig selv til hele Faderens ret-
færdighed, underlagde han sit 
legeme lige så meget, som han 
underlagde sin sjæl og ånd.

Kristne har ikke lært at overgive 
deres legeme til Gud og føler 
derfor, de har ret til at underlægge 
det nogen eller noget andet, sna-
rere end at underlægge det Gud.

Det er klart, at med en fuld og 
hel frelse er det lige så anstøde-
ligt for Gud, når man overdrager 
kontrollen af sin krop til verden, 
som det ville være at lægge sin 
ånd ind under verdens ånd.

Frelse af ånden kan kun ske 
gennem Kristi blod ved at modta-
ge hans Ånd. Frelsen fra naturlige 
jordiske tanker og handlemåde 
kan kun ske ved, at det naturlige 
sind lader sig forvandle af Kristi 
sind. På samme måde med 
kroppen, som nu og for evigt skal 
overgive sig til Gud.

Kristne tilhører Gud
Ingen vil vel bede om hjælp 

fra nogen anden kraft end Guds. 
Der er ingen anden Ånd at gå til, 
medmindre man vælger verden 
og Djævelens ånd. 

En ægte kristen er én, som er 
sat til side. Hele mennesket – alle 
tre afdelinger – er for evigt sat 
til side af Gud og tilhører ham. 
Derfor er vores krop lige så meget 
overgivet til Gud som vores ånd 
og sjæl. Vi kan ikke gå til nogen 
anden kraft for at få hjælp og 
helbredelse. Kun til Gud. 

”Forbandet den mand, som 
stoler på mennesker og søger 
sin styrke hos dødelige, men hvis 
hjerte viger fra Herren.” (Jer.17,5). 

I 2. Krønikebog kap. 16 fortæl-
les om Asa, Israels konge, som i 
det 39. regeringsår fi k en sygdom 
i foden. Han stolede ikke på Gud, 
men søgte lægers hjælp - og 

Frelse for både ånd, sjæl og legeme
John G. Lakes tale om ’Den treenige frelse’ blev holdt i London i 1908. Den bringes her i uddrag, oversat af Bo Henriksen.

John Graham Lake (1870 – 1935), var en canadisk-amerikansk 
prædikant. Han var missionær i Sydafrika og grundlægger af 
The Apostolic Faith Mission of South Africa 1908–13. Herefter 
var han evangelist langs vestkysten af USA i 20 år, hvor han 
grundlagde Healing Rooms, holdt helbredelseskampagner og 
grundlagde menigheder.

John G. Lake blev gift med sin 
første hustru, Jennie, i 1893. 
De fi k fem børn, før hun døde 
i 1908. I 1913 blev John Lake 
gift med Florence, som overle-
vede ham.

Godkendt undervisning:
John G. Lakes tale blev holdt 
i London ved en konferen-
ce arrangeret af Church of 
England. Londons biskop, 
Winnington Ingram, leder af 
konferencen, sagde: ”Denne 
prædiken indeholder ånden 
i oprindelig kristendom og 
afslører forskellene mellem 
den kristne sjæl i det første 
århundrede og det tyvende 
århundrede og viser, hvilket 
åndeligt herredømme den 
klassiske kristendom har op-
nået. Det er en af de bedste 
prædikener, jeg nogensinde 
har hørt, og den bør studeres 
omhyggeligt af enhver præst.

Vi inviterede Mr. Lake til 
at komme og tale hos os, og 
han har rejst 10.000 km for at 
være her i dag. En komité fra 
Church of England blev sendt 
til Sydafrika for at undersøge 
Mr. Lake, hans arbejde, hans 
kraft, hans undervisning og 
hans tjeneste. Mr. Lakes 
tilstedeværelse i dag er re-
sultatet af komitéens tilfreds-
stillende rapport.”
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døde. Asa havde stolet på Gud 
i mange år, og selvom hans hær 
var lille og ubetydelig, havde Gud 
lagt store hære i hans hånd. Da 
han fi k sygdom i foden, stolede 
han ikke på Herren, men på læ-
ger, hvilket var en fornærmelse 
mod Gud. Min pointe er, at en 
hundredefolds indvielse til Gud 
betyder, at man kun søger ham 
og ingen anden. Denne absolutte 
indvielse til Gud og troen på den 
treenige frelse er hemmeligheden 
til et succesfuldt kristenliv.

Guddommelig helbredelse
Når en afdeling af vores tre-

enighed lægges over til almen 
menneskelig visdom, er man 
svag og udsat. Så er denne 
afdeling ikke overgivet til Gud. 
Hvis vi betror vores sjæl og krop 
til verden, er to afdelinger af vores 
skabning ude af hænderne på 
Gud, og så er kun vores ånd på 
bølgelængde med himlen. Sådan 
burde det ikke være. 

Overgivelsen af hele vores 
menneske til Guds vilje har altid 
været meningen. Velsignet være 
hans navn. Når vi overdrager hele 
vores skabning til Gud, bliver vi 
sat et sted, hvor der er helbredel-
se, ikke kun af ånd og sjæl, men 
også vores krop. Guddommelig 
helbredelse vil sige, at Guds kraft 
fjerner enhver sygdom, der måtte 
sætte sig i kroppen. 

Guddommeligt helbred vil sige, 
at vi dag for dag og time for time 
er i kontakt med Gud, så hans liv 
fl yder igennem vores krop.

Når Kristus-manden underlæg-
ger sig Gud på denne måde, er 
han ikke genstand for helbredelse 
ved Guds kraft, men vandrer i 
konstant helbredelse. Hemme-
ligheden ved et liv i fællesskab 
med Gud er at modtage direkte 
fra hans Ånd, som fl yder ind i 
vores ånd, sjæl og krop.

Jesu frelse forløste hele vores 
menneske fra syndens magt. Rub 
og stub. Synd i ånden, synd i sjæ-
len, synd i kroppen. Hvis frelsen 
eller forløsningen er fra syndens 
magt, og enhver synd i hele vores 
menneske er taget væk, så må 
enhver virkning, som synden 
producerer, også forsvinde, når 
kilden er helbredt.

Kristne er Kristus-mænd og 
står i stedet for Jesus. Guds 
ord siger til kirken og den en-
kelte kristne ”I er Kristi legeme 
og hver især hans lemmer”. (1. 
Kor. 12,27). Alle dem, der kender 
Jesus og virkelig har Guds liv in-
deni, er Kristi legeme i verden. De 
har den samme kraft som Jesus, 
da han vandrede på jorden. 
Kristne som praktiserer denne 
kraft, skaber en anden praktisk 
Kristus og er nu hans legeme. Når 
denne sandhed ses, vil kristen-
dom fi nde tilbage til sin ny-gamle 
base. Guds lys, bevidstheden 
om vores position i verden, be-
vidstheden om vores ansvar som 
Kristus-mænd og Kristus-kvinder, 
der bærer Kristi byrde og nød for 

den fortabte verden.
Mennesker har gjort evangeliet 

mystisk og fi losofi sk, men evan-
geliet om Jesus er så enkelt, som 
det kan blive. Ligesom Gud boede 
og virkede igennem mennesket 
Jesus, således virker mennesket 
på tronen, Kristus, gennem sit 
legeme i verden. 

Repræsentant for Kristus
På samme måde som Jesus 

selv var repræsentant for Fade-
ren, sådan er Kirken nu repræ-
sentant for Kristus. 

”Disse tegn skal følge dem, der 
tror”. (Mark. 16,17). Ikke prædi-
kanten, ældsten eller præsten, 
men den troende. 

”Han skal lægge hænderne på 
syge, så de bliver raske” (Mark. 
16,18). Den troende er Kristi 
legeme i verden.

Evangeliets enkelhed om 
Jesus er i sig selv et under, men 
det er overraskende, at menne-
sker ikke altid har forstået hele 
processen i vores vidunderlige 
frelse. Hvordan kan det være, at 
man gjorde det mystisk? Hvorfor 
har vi ikke levet et bedre liv? 
Fordi vores øjne blev slørede, så 
vi hverken kunne se eller forstå, 
at Gud efterlod os i verden for at 
vise Jesus, og Faderen efterlod 
sønnen i verden for at vise Gud .

Det menneske, som Kristus 
bor i ved Helligånden, er større 
end nogen anden kraft i verden. 
Alle andre naturlige, onde kræfter 
er mindre end Gud. Satan er en 
svagere kraft, og derfor siger Gud 
til de troende, at de skal kaste 
djævle/dæmoner ud. 

”For han, som er i jer, er større 
end han, som er i verden”. (1. 
Joh.4,4). Den kristne hersker 
og har autoritet og herredømme 
ligesom Jesus. 

Al magt var givet til ham, men 
han tog et fad og et klæde og va-
skede sine disciples fødder. Mag-
ten gjorde ham ikke hovmodig, 
men til den mest ydmyge af alle. 

Når en kristen har tilegnet sig 
meget, vil han også være en tje-
ner. Jeg fortæller jer, mine kære, 
at det ikke er nødvendigt at blive 
domineret af det onde eller af 
onde åndsmagter. 

Kristne skal altid herske og 
have kontrol over andre åndsmag-
ter. Selv Satan har ingen magt 
over dem, med mindre de selv 
tillader det. Jesus lærte os at 
lukke sindet, hjertet og hele vores 
indre menneske for alt ondt. At 
leve med en åbenhed kun til Gud, 
så hans lys kan skinne ind, og alt 
mørke bliver lukket ude. 

Afvis onde tanker
Derfor sagde Jesus: ”Se derfor 

til, hvordan I hører”. (Luk. 8,18). 
Ikke hvad I hører, for vi kan ikke 
kontrollere alt, hvad vi hører. Når 
noget går imod Ånden og kund-
skaben om Gud, så luk døren. Det 
vil i så fald ikke kunne ramme dig. 
Hvis du i dit hjerte fi nder en ond, 
egoistisk tanke, som er uværdig 

for et Guds barn, så smid den ud.
Mine kære, sådan skal vi også 

gøre i forhold til vores legeme, 
når sygdom eller forslag om syg-
dom banker på døren. Smid det 
ud som ondskab. Det er ikke fra 
Gud. Hersk over det og smid det 
ud. Det ærer ikke Jesus Kristus, 
hvis en sygdom indtager os. Vi 
skal ikke have sygdom. Vi er gu-
der. Jesus sagde: ”Jeg har sagt: 
I er guder”. (Joh. 10,34). Jesus 
ønsker, at vores attitude er såle-
des: Vi er guder i denne verden. 
Velsignet være hans navn!

Ondskab er virkelig. Djævelen 
er virkelig. Han var en virkelig 
engel. Stolthed ændrede hans 
natur. Gud er virkelig. Han udskif-
tede vore hjerters natur, så vi er 
nye skabninger, i Jesus Kristus. 
Guds kraft, Helligånden, er den 
Ånd, som hersker og gør enhver 
kristen til en gud. 

Kristne har kraft
Vi er ikke underlagt magter 

og myndigheder. ”Mine kære, nu 
er vi Guds sønner”. (1. Joh.3,2). 
Gud vil, at vi kommer, opholder os 
og lever i den kristnes bolig, det 
himmelske sted i Kristus Jesus.

Guds ord giver os nøglen. ”Den 
onde kan ikke røre ham” (Joh. 
5,18). Guds Ånd strålede ud fra 
mennesket Jesus. Kan du ikke se, 
at Guds Ånd er lige så ødelæg-
gende for ondskaben, som den er 
skaber af det gode?

Ikke kun ånden skal slippe af 
med synden, og ikke kun sjælen 
skal være ren. Vi har brug for 
Gud i kroppen for at have et godt 
helbred. Ved du ikke, at strålingen 
af Guds Ånd som omgav vores 
Herre, Jesus Kristus, var hans 
sikkerhedsvagt? Billedkunstnere 
maler en glorie om Jesu hoved, 
men kunne lige så godt sætte 
glorien på hans hænder, fødder 
og krop. 

Guds Ånd stråler ud af en 
kristen person, fordi Helligånden 
gør ham uindtagelig for berøring 
eller kontakt af fjendtlige kræfter. 
Vi er en kraft i os selv. Guds Ånd 
stråler ud fra os, så længe vores 
tro på Gud er aktiv. ”I skal stå 
Djævelen imod, så vil han fl ygte 
fra jer” (Jak. 4,7). ”Derfor blev 
Guds søn åbenbaret: For at tilin-
tetgøre Djævelens gerninger” (1. 
Joh. 3,8). ”For alt, hvad der er født 

af Gud, overvinder verden; og den 
sejr, som har overvundet verden, 
er vor tro” (1. Joh. 5,4). ”Og hvem 
andre kan overvinde verden end 
den, som tror, at Jesus er Guds 
søn”? (1. Joh. 5,5).

Grunden til at folk bliver syge, 
er den samme, som når de bliver 
syndfulde. De overgiver sig til 
forslag om onde ting, som tager 
plads i hjertet. Med sygdom er det 
på samme måde. Der er ingen 
forskel. 

Forslag om undertrykkelse 
bliver præsenteret for os, og når vi 
bliver frygtsomme, sikrer sygdom-
men sig fodfæste. I Jesu Kristi 

navn: Jeg nægter at tage imod!

Gud beskytter mod smitte
I 15 år har Gud ladet mig 

komme i kontakt med alle mulige 
smitsomme sygdomme, og jeg 
har aldrig taget imod én eneste af 
dem. Djævelen kunne ikke få mig 
til at tage dem. Jeg har bedt for 
kopperpatienter, hvor væskeblæ-
ren bristede, når jeg rørte dem. 

Jeg er gået hjem til min kone og 
babyer og har aldrig smittet dem. 
Min bolig er i den Højestes skjul, 
og den Onde kan ikke nå mig. 
Jeg har dagligt haft kontakt med 
difteritis, kopper, spedalskhed, 

byldepest og meget mere i forbin-
delse med arbejdet i Sydafrika. 
”Se, jeg har givet jer magt til at 
træde på slanger og skorpioner 
og magt over hele fjendens styr-
ker, og intet vil kunne skade jer” 
(Luk. 10,19).

Derfor kommer apostlens bøn 
til os med en levende forståelse: 
”Fredens Gud hellige jer helt og 
holdent og bevare fuldt ud jeres 
ånd, sjæl og legeme lydefri ved 
vor Herre Jesu Kristi komme. 
Trofast er han, som kalder jer; han 
vil også gøre det.” (1. Thes. 5,23).

I sine sidste år kørte John 
G. Lake rundt i USA, hvor 

han prædikede, helbredte og  
grundlagde Healing Rooms.

LANDSLEDER SØGES
Har du lederegenskaber og et stort hjerte for mission og tværkirkeligt 
arbejde? Kunne du tænke dig at være en del af en verdensomspændende 

Personen vi søger:

• 
• 

• -

• 

• 

• 

• 

• 

Jobbet indebærer at:

• -

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

www.omdanmark.org  •  info.dk@om.org

-
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Stillingsannoncer

Skriv til Udfordringens annonceafdeling på 
annoncer@udfordringen.dk

Vil du arbejde med de 0-3-årige?
Blomsterhaven, Andreasskolens Børnehus er en privat, integreret institution med ca. 40 
børnehavebørn. 

Pr. 1. juni udvides huset med en vuggestueafdeling - med plads til ca. 12 børn. Børnehuset 
er en del af Andreasskolen – og bygger på de samme kristne, grundværdier som Andreas-
skolen. Vi forventer, at alle medarbejdere kan stå inde for disse værdier og vil arbejde aktivt 
for at få værdierne ind i vores hus.

Vuggestuen er i øjeblikket ved at blive ombygget – og får sin egen afdeling – med garde-
robe, puslefaciliteter, stue og the-køkken. Dette bliver den primære base for vuggestuens 
aktiviteter. I ydertimerne, på legepladsen og i ferier er vi sammen på tværs i huset. Derfor 
er det vigtigt, at en kommende medarbejder både kan favne de helt små vuggestuebørn, 
de selvstændige på 4 år, samt et kommende skolebarn – og er i stand til at tilrettelægge 
pædagogiske aktiviteter for alle aldersgrupper i et integreret hus. Vi ønsker et hus, hvor der 
er et tæt samarbejde mellem vuggestue og børnehave – og vi ønsker et hus, hvor alle kender 
alle og hjælper hinanden på tværs af huset. 

Vi søger både uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale pr. 1. juni 2017. 
Ansættelse efter gældende overenskomst.

Vi søger:
• En, som vil være med til at bære de kristne grundværdier ind i huset i børnehøjde. 
• En, som brænder for vuggestuearbejdet, og som ser det som en mulighed at skabe 

spændende læringsmiljøer, hvor de 0-3-årige kan trives og udvikle sig - og vokse med 
passende udfordringer.

• En, der kan bevare overblikket – også når hverdagen kan være travl.
• En nærværende, autentisk voksen, der kan møde barnet anerkendende – og samtidig 

kan sætte sig i respekt.
• En, der ser forældresamarbejde som en vigtig del af det pædagogiske arbejde.

Ansøgning sendes til Andreasskolen, Blomsterhaven 1-7, 4300 Holbæk eller elektronisk på
jobs@andreasskolen.dk . Mrk. Børnehuset. Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 6. marts. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13 og 14.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til børnehusets leder, Gitte Lund, 20429329.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andreasskolen – Blomsterhaven 1-5 – 4300 Holbæk - tlf. 59431866 - www.andreasskolen.dk

Lukas-Skolen søger 
barselsvikar for dansklærer 
Vi søger en dygtig lærer, der kan være klasselærer med 
dansk på mellemtrinnet og være dansklærer i indskolingen.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forven-
ter, at ansøgere må være i overensstemmelse med skolens 
kristne grundsyn/holdning og aktivt arbejde for denne.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med skønne unger 
samt engagerede kollegaer. Vi kan tilbyde ansættelse fra 
1. august 2017 frem til juli 2018. Stillingen er på 75%.

Ansættelse efter overenskomst mellem fi nansministeriet og 
LC. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes til:
moe@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfrist d. 27.03.2017. 
Samtaler afholdes i uge 14.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til skoleleder Jens Erik Høj-Pedersen på 
tlf: 7572 0080. 

Ledige stillinger på Filipskolen 
SFO-leder 

Vi søger en SFO-leder pr. 1. august 2017. Stillingen er fast. Vi har bl.a. følgende forventninger til en 
SFO-leder på Filipskolen: 

 Du er dygtig til pædagogisk og administrativ planlægning og ledelse 
 Du ser nye muligheder og har lyst til at være med i udviklingen af Filipskolens SFO 
 Du er iderig og tør at skabe nye og spændende rammer, der rummer alle børn 
 Du kan facilitere professionelle læringsfællesskaber på tværs af faggrupper 

SFO-lederen har den daglige ledelse af SFO og står for den pædagogiske linje i samarbejde med 
skolens ledelse. SFO-lederen indgår i skolens ledelsesteam. I skolefritidsordningen er der ansat 
fem medarbejdere. 

Stillingen er en 75% stilling.  

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem BUPL og Skoleforeningerne ved Frie 
Grundskoler. 

Ansøgningsfrist onsdag er den 25. marts 2017. 

Lærer 

Vi søger en lærer pr. 1. august 2017. Stillingen er fast. Vi har følgende forventninger til en lærer på 
Filipskolen: 

 Du kan undervise nogle af følgende fag: specialundervisning,  engelsk, natur/teknologi og historie. 
 Du er dygtig til klasseledelse og til at skabe et godt læringsmiljø  
 Du er god til at arbejde i team 
 Du viser initiativ, engagement og beslutsomhed 

Ansættelse sker efter overenskomst med FM og LC 

Send din ansøgning senest den 25. marts 2017 

Ansøgning 

Har du spørgsmål eller lyst til at se skolen, så kontakt skoleleder Stefan Maksten på 40177881 eller 
filipskolen@filipskolen.dk. Ansøgning sendes pr. mail til filipskolen@filipskolen.dk 

Filipskolen er en kristen friskole i Aalborg, hvor kristne værdier og livsopfattelse præger hverdagen. Vi har 
228 elever i 0. – 9. klasse. Se mere på skolens hjemmeside www.filipskolen.dk. 

Åbne Døre Danmark søger en

Grafiker
Vi søger en kreativ grafiker, der brænder 
for at omsætte komplekse budskaber i 
et klart og tydeligt design. Opfanger du 
trends og nye tendenser og har æstetisk 
sans? Har du en relevant grafisk baggrund, 
solid erfaring med Adobe CC og kan levere 
grafisk design af højeste kvalitet? Så er det 
netop dig, vi søger! 

Du vil få ansvaret for faste opgaver og desuden 
løbende større og mindre grafiske opgaver for 
vores forskellige arbejdsgrene. Du vil, i mindre 
omfang og sammen med vores art director, være 
med til at layoute Åbne Døres månedsblad. Bladet 
leveres til vores støtter i Danmark, Norge, Sverige 
og Finland. Grafikeren refererer til vores art director.

Du er en rutineret bruger af Adobe CC, men 
mestrer InDesign, Photoshop og Illustrator.
Du taler og skriver engelsk, så du kan samarbejde 
med vores nordiske og internationale kollegaer. 
Du har erfaring fra en lignende stilling.

Læs mere om stillingen på www.forfulgt.dk/job

Børnehaveklasseleder og indskolingslærer 
Skjern Kristne Friskole søger pr. 1 august 2017 to nye 
medarbejdere på 80 procent eller derover.  
Vi søger en børnehaveklasseleder til én af vores  
0. klasser og en indskolingslærer, der bl.a. kan under- 
vise i dansk og nogle af fagene musik, natur/teknik  
og kristendom.
Løn- og ansættelsesforhold iht.  
overenskomst mellem LC  
og Finansministeriet.
Læs meget mere på www.skrif.dk

Skjern Kristne Friskole
Erhverv

BØRNE-/FAMILIELEDER 
Stilling på 30 timer ledig pr. 1. april 2017 

Vi søger en dedikeret person til at drive og udvikle  
børne- og familiearbejdet i vores kirke og sogn 

Karlslunde Strandkirke er en kirke med mange aktivi- 
teter ugen igennem for mennesker i alle aldre og er  

 
medarbejdere samt 1-2 gudstjenester hver søndag  

med op til 300 kirkegængere

Ansøgningsfrist: 21. marts kl. 12.00
 

på www.strandkirken.dk

ved Karlslunde Strandkirke

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

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 9:
Anne-Grethe Pedersen
Gl. Ålborgvej 32 A
9300 Sæby

Kodeord: Malermester

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 9. 
marts 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!

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. 74562202.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

dringen

Blå Kors Genbrug søger pr. 1. maj 2017 en udviklings-
orienteret funktions- og områdeleder, der kan styrke 
vores nuværende butikker, give sparring til de frivillige, 
og som kan være med til at skabe vækst og udvikling 
på genbrugsområdet på Sjælland.

Stillingen er lønnet og på 37 timer, evt. mindre såfremt 
det ønskes, og indebærer en del rejseaktiviteter og kør-
sel.

Ansøgningsfrist torsdag den 30. marts 2017.

Læs hele opslaget og søg jobbet på blaakors.dk/job

Blå Kors Genbrug har 57 butikker fordelt over hele landet.

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Funktions- og 
områdeleder i 
Blå Kors Genbrug

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

Bogsalg

Pottemagerens Hus søger Medarbejdere
Pottemagerens Hus - et Kristent Refugie- og Bedehus: 
Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted.

Ansvarlig Køkkenleder/Huskoordinator:
Om arbejdet: 

Du bliver køkkenleder med hjælp fra frivillige 
medarbejdere. 
Sørger for planlægning, indkøb og tilberedning af kost 
og kaff eservering til mellem 30-80 gæster, 4-5 årlige 
stævner af 4-7 dages varighed. 
I køkkenet hersker en åben, god og positiv 
omgangstone.

Sekretær og Regnskabsfører:
Om arbejdet: 

Daglig tidsbegrænset telefonpasning. 
Fordele gæsterne på værelser og i campingvogne. 
Kunne stå for foreningens regnskab og bogholderi. 
Lyst til at indgå i stedets stævner og øvrige 
arrangementer.

For begge stillinger kan både enlige eller ægtepar komme 
på tale. Du/I skal være interesseret i samarbejde med 
frivillige medarbejdere og have lyst til at færdes i et tvær-
kirkeligt miljø. Tjenestebolig kan evt. tilbydes. 

Send en ansøgning med et par ord om dig selv til:
Lis Jensen. Tlf. 7553 3320 - lis@watchman.dk
Moses Hansen. Tfl . 2088 8889 (evt. tlf.svarer) - 
moses@watchman.dk
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Udfordringen udkommer hver søndag!

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Lørdag  11.marts kl. 14.00
Søndag  12. marts kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

 

IPSICC  
International Psychotherapy School in Christian 

Culture 

Afholder workshop: 
Lørdag 22.april 2017 kl. 11 – 16 i Grønnevang 

Kirke,  
Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød 

Emne: Hvad har vi i rygsækken? 
Om gode og dårlige erfaringer i løbet af vores liv og 
hvordan det påvirker os i dag.                                              

Workshoppen afholdes af Vibeke Møller, læge, 
psykoterapeut MPF, familieterapeut, leder og ejer af 
IPSICC, www.ipsicc.org.    Der vil blive serveret boller 
med pålæg, kaffe og te. 

Pris for deltagelse: kr. 300,- . Konto nr. Nordea: 1911 
6280251494 
Yderligere information og tilmelding - senest 18.april -   

+ evt. aftale om kontant betaling på dagen: 
velsignelse.som.empowerment@gmail.com 

 

 

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

Søndag d. 26/3 kl. 19.00 
Bap  stkirken, Vestergade 73, Nørresundby

Søndag d. 9/4 kl. 19.00
Kirkecentret, Kronborgvej 66, Thisted

Søndag d. 22/4 kl. 19.00 
Sarons Sle  e Ga  en, Svenstrupvej 34, Farsø

Lovsang v. EGS. Massoud Fouroozandeh taler.
Søndag d. 30/4 kl. 18.00

Vesterkirken Stenum, Na  ergalevej 7, Brønderslev
Søndag d. 18/5 kl. 14.00

Bap  stkirken, Kirkegade 17, Brovst

Booking af arrangement  l Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

Seniordage på Aggershøj
”Et kald for hele livet”

• Den 29. maj -1. juni
• Den 8.-11. juni

• Den 15.-18. juni 2017

Margit og Simon Ambrosen byder velkommen 
i den idylliske tidsboble på Ærø - feriehjem-
met Aggershøj. Udover bibeltimer og hygge ser 
vi bl.a. den bibelske have, søfartsmuseet og 
Marstal. Så tag bibelkredsen, naboen, ægtefæl-
len med.

• Pris kun 1795 kr. pr. person inkl. fuld 
forplejning og færgebillet.

Tilmelding senest den 20. april, 
tlf. 62531349.  Her kan du også bestille 

programmet for de spændende seniordage.

Arrangør: Sømandsmissionen

Inspirations-weekend med Curtis Hinds fra Toronto
i  Aars Frikirke lørdag d. 11. og søndag d. 12. marts

Aars Frikirke, Markvænget 11, 9600 Aars

Curtis Hinds har siden midten af 1990’erne har haft en rejsende forkynder-
tjeneste, der har bragt ham til mange forskellige steder på kloden.
Han er evangelist og har derfor altid en stærk udfordring til kirken om at 
forstå og træde ind i opgaven at nå mennesker, der lever uden Gud.

Curtis har i mange år været en del af menigheden ”Catch the Fire, Toronto” (tidl.: 
Toronto Airport Christian Fellowship), en menighed som siden 1994 har oplevet en 
stærk udgydelse af Helligåndens nærvær, kendt under betegnelsen ”Toronto-velsig-
nelsen”. Curtis Hinds Ministries er en del af kirkenetværket Partners In Harvest.

https://www.partnersinharvest.org/churches/curtis-hinds-ministries/

Program:
Lørdag d. 11. marts: Samling kl. 11.00 og kl. 14.00
Mellem sessionerne serveres en lettere anretning.

Søndag d. 12.marts kl. 14.00: 
Gudstjeneste med Curtis Hinds

Kontakt: Anders Jakobsen, mobil tlf. 21 47 14 76

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bogsalg

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag 19/3  Bjarne Kjær  - Fællesskabet i Guddommen
Søndag 26/3 Peter Kjær - Gud kan bruge dig

Søndag d. 12/3 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA: Formålet med 
min identitet i Kristus

Søndag d. 5/3 kl. 10:30
H.P. Pedersen
TEMA: Din indstilling
kan ændre alt

Hvordan Anton fi k en ny hjerne 
og andre mirakler, der tyder på, 
at der alligevel fi ndes en Gud...

Skanning 
FØR bøn

Skanning 
EFTER bøn

Foredrag og svar på spørgs-
mål om overnaturlig helbre-
delse v. Henri Nissen m.fl . 

Mandag d. 13. marts kl. 19 

Café Morgenstjernen
Jernbanegade 1, Christiansfeld. Kaffe kan købes. Fri forbøn.
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Søndag 5/3
14:00 Gudstjeneste fra Alders-
lyst kirke i Silkeborg
Faste giver tid til eftertanke. Al-
ders-lyst kirke har tradition for 
hverdagsgudstjenester, hvor der 
med ord og toner gives rum til, 
at dagen kan klinge ud. Temaet 
ved gudstjenesten første søndag 
i fasten er ”Den lille tvivl”. Sogne-
præst Poul Gregers Geil er liturg 
og prædikant. Alderslyst kirke er 
fra 1929, bygget som en traditionel 
landsbykirke i Silkeborgs nye bydel 
Alderslyst. Ved en restaurering 
midt i halvfjerdserne fi k kirken sine 
karakteristiske mosaikruder, skabt 
af kunstneren Sven Havsteen-
Mikkelsen. Gennem de sidste mere 
end tyve år er der på kirkegården 
rejst en række skulpturer af kunst-
neren Erik Heide. Genuds. man. kl. 
8.30 og lørdag kl. 8.30.

Tirsdag 7/3
20:00 Vores guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (1:6)
”Skabelsen”. Amerikansk eksi-
stensprogram fra 2015. (The Story 
of God) Hvor kommer vi fra? Og 
hvad skete der ’i begyndelsen’? 
Blev mennesket skabt i Guds 
billede, eller er vi et resultat af en 
13,8 millioner år gammel encellet 
organisme? Den amerikanske 
skuespiller Morgan Freeman op-
søger kristne, muslimer, jøder, hin-
duer, oprindelige amerikanere og 
arkæologer for at få svar på men-
neskehedens største spørgsmål. 
Sendes også onsdag kl. 22.00.

Lørdag 11/3
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Jesus! Frelser og Befrier”, 
og han refl ekterer over, hvad det 
vil sige at blive frelst fra noget. Vor 
Frue Kantori ved dirigent Poul S. 
Jacobsen synger salmen fra Sankt 
Markus Kirke 2. søndag i fasten. 
www.dr.dk/tro

Søndag 12/3
14:00 Gudstjeneste fra Alder-
slyst kirke i Silkeborg
Anden søndag i fasten tager ud-
gangspunkt i evangeliet om en 
kvinde, som råbte til Jesus: ”For-
barm dig over mig, Herre, Davids 
søn! Min datter plages slemt af en 
dæmon.” Det handler om tro og hel-
bredelse. Sognepræst Kamilla L. 
Bundgaard er liturg og prædikant.
Organist Stephan Mohr står sam-
men med Jelena Durovic på cello 
og kirkens kor for musikken. 

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider:
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, satel-
lit 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

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

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.

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.

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/

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

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

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

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

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.

Radio 

Søndag 5/3
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Holmens Kirke. 
Københavns Stift. Søndag seksa-
gesima. Festgudstjeneste i anled-
ning 200-året for Niels W. Gade.
21.03 Tidsånd (P1)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 6/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 7/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Kirke, kunst og kulturkamp. Kul-
tur- og kirkeminister Mette Bock
besøger Skurvognen for at tale 
om meninger og mening i en 
broget verden. Anders Laugesen. 
www.dr.dk/tro. (Sendes også 
torsdag 20.30 og søndag 6.30).

Onsdag 8/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 9/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro

Fredag 10/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 11/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 12/3
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Løgumkloster 
Kirke, Haderslev Stift. 2. søndag 
i fasten. Prædikant: Sten Haarløv
21.03 Tidsånd (P1)
(Genudsendelse fra onsdag).

Gadeklumme

Kommentar af journalist 
Johny Noer

Synspunkt

Et af de afgørende spørgsmål, som ved Høje-
steret d. 16. marts i København skal besvares, 
er dette: Hvor – helt præcist – har staten ved 
indførelse af et kirkeligt vielsesritual for par 
af samme køn forbrudt sig mod kirkens be-
kendelse?

I den teologiske professor Regin Prenters værk 
’Kirkens Lutherske Bekendelse’ (Lohse 1978) 
hedder det bl.a.: ”I forbindelse med begrebet ’Gud 
blev menneske’ anvendes den latinske betegnelse 
’Inkarnation’. Han fortsætter: ”Forudsætningen for, 
at ’Gud blev menneske’ er treenighedsdogmet… 
hvilket vil sige, at Den Treenige Gud (Fader, Søn og 
Helligånd) i sin anden person som Sønnen (altså 
ikke i Sin første person som Faderen og heller ikke 
i Sin tredje person som Helligånden) antog sig 
menneskelig natur i Jomfru Marias moderskød’, 
Menneskesønnen (s.50).

Det 120. nummer af det 30-
årige tidsskrift ’Kritisk Forum for Praktisk Teo-

logi’, som udkom i juni 2010, var med 10 artikler 
’dedikeret’ til at kaste lys over spørgsmålet vedr. 
kirkelige vielser af homoseksuelle. Tidsskriftets 
redaktør, Jørgen Demant, teologisk konsulent for 
Helsingør Stift, beskrev i artiklen ’Inkarnationens 
gentagelse’, hvorledes Kristus er til stede i det 
homoseksuelle vielsesritual.

Vedrørende Søren og Peters bryllup omtaler han 
bl.a. den trinitariske velsignelse i vielsesritualet 
som ’en inkarnatorisk bevægelse’ (s.61) og frem-
sætter følgende blasfemiske erklæring: ”Ligesom 
Gud forbandt sig med verden i Kristus, sådan kan 
mennesker i den erotiske hengivelse forbinde sig 
med hinanden” (s.69) – ja, om Sørens og Peters 
bryllupskys erklærer han: ”Kysset er det stærkeste 
udtryk for inkarnationens teologi (s.68).”

Disse erklæringer er ikke bare fremsat ’ud i den 
tomme luft’. De er alle blevet blåstemplet af stiftets 
provst, Ejgil Saxe, som i forbindelse med en høring 
d. 21. sept. 2010 udtaler: ”De fremlagte indsigter 
kaster lys over en bibelsk og luthersk forståelse af 
vielsen og velsignelsen. Jeg kan fuldt ud tilslutte 
mig præstens udtalelse.”

Dernæst er sognepræstens teologi blevet 
forelagt stiftets biskop, Lise Lotte Rebel, som i en 
skrivelse af 14.10.2010 erklærer: ”Sognepræst 
Jørgen Demant holder sig inden for bekendel-
sesgrundlaget, hvorfor jeg ikke fi nder anledning 
til at kritisere sognepræst Jørgen Demant.” Sidst 
men ikke mindst afviste daværende kirkeminister, 
Birthe Rønn Hornbech, at tage sig af sagen. ”Jeg 
støtter mig til biskoppens syn på sagen,” skriver 
hun og tilføjer: ”Jeg er den sidste ankeinstans.” 
(skrivelse: 24. jan. 2011). Tidligere kirkeminister, 
Manu Sareen, fulgte imidlertid (som endnu en 
kirkeministeriel instans) samme linje. Han skriver: 
”Det fremgår af biskoppen over Helsingør Stifts 
vurdering, at sognepræsten holder sig inden for 
folkekirkens bekendelsesgrundlag. Jeg agter ikke 
at foretage mig yderligere.” (6. marts 2012) 

Bekendelsesbruddet foreligger med al tydelig-
hed i sognepræstens blasfemiske sammenligning 
af Kristi virkelige smertens-offer med den erotiske, 
homoseksuelle ’nydelse’. At samtlige gejstlige 
og civile myndigheder har godkendt denne over-
trædelsens teologi, ’giver den en begrundet og 
retfærdiggjort adgang til dommernes vurdering. 
De er jo denne sags sidste jordiske instans.

Støt foreningen: Med Grundlov Skal Land Bygges. 
www.medgrundlovskallandbygges.dk
Frøs Herreds Sparekasse: 9740 – 0003445526

Overtrædelsens 
godkendte teologi

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Mælk har mange varianter og er udtryk for 
noget, som kunne blive bedre. ”For enhver, 
som lever af mælk, er uden erfaring når der 
tales om retfærdighed; han er jo et spædbarn.”  

De fl este af os må gøre op med lunkenhed. 
Tjek din mælkefaktor i nedenstående karikerede 
beskrivelse, og husk, at den der kun tager spøg 
for spøg…..

Mælkebabyen er i trosalderen 3 – 70 år, bærer 
ble og kendes på sutten. Pludrende stavrer han 
veltilfreds rundt mellem de andre børn. ”Hvad 
har du til mig i dag, Far”, spørger han, og hiver i 
faderens bukseben. Skrål og vræl kan høres i hele 
mælkedepotet, når han ikke får sin vilje. Så synger 
han en lille sang og lytter til beretningerne. Purken 
har allerede lært at vende skriftsteder til egen 
fordel og tolke dem, så han fritages for personligt 
ansvar. Det kalder han gudstjeneste. Facaden er i 
top og ansigtet lagt i rette folder på ugens bedste 
legedag. Udtryk som ”det er sandt”, ”amen” og 
”halleluja” indgår i helt almindelige samtaler og 
er udtryk for stor åndelighed, synes han. 

Den kaffe- og mælkekristne er bestyrtet over 
verdens ondskab og ugudelighed, men er endnu 
mere interesseret i lovsangsmusikkens kunst-

neriske kvalitet. Desværre bliver løfter som ”jeg 
vil bede for det” eller ”jeg venter på det gunstige 
øjeblik” ofte kvalt af dagligdagens gøremål. Det 
religiøse depot forlanger altid ”mere træning, 
mere uddannelse”, inden det rækker ud til verden, 
men sådan har man jo sagt i mange år. 

Ufortrødent tøffer mælkekollektivets bumletog 
sindigt videre opslugt af sit eget univers. Føl-
somme, indadvendte hjerter drages hele tiden 
af nye konferencer, events og anden kristen 
underholdning, som hver måned giver dem nye 
livsforvandlende møder. 

Barnlig selvoptagethed fastholder os i kom-
fortens status quo, som hverken gør fra eller til. 
Det ændrer ikke verden. Jesus kaldte på et folk 
af disciple, som selv gik ud og 
fandt nye disciple.

Sød, let eller skummet?
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- Helt ærligt, Zakæus - du burde da være for smart 
til at gå til møder ude i ørkenen!

Af Christina Schmidt Bernhard 
og Kristine Roager, LME

Fokuskristendomslinjen fra 
Løgumkloster Efterskole har 
været i Tanzania for at få et 
indblik i mission og kristen-
dommen i en anden kultur. Vi 
boede på Kiabakari bibelskole 
i det nordlige Tanzania, tæt ved 
Victoriasøen.

Løven sprang op og satte i løb. 
Vi stod alle med blikket stift rettet 
mod løven, da den begyndte sin 
jagt på gnuerne. Solen skinnede 
kraftigt fra en skyfri himmel, for 
det var midt på dagen. Man kunne 
se varmen stige op fra jorden ud 
over savannen. 

Uheldigvis for løven, var der 
ikke middagsmad lige på det 
tidspunkt. Det var blot en af vores 
mange formidable oplevelser fra 
safarituren. Safarituren var en af 
de turistvenlige aktiviteter. Men 
vi var også taget derned med det 
formål at se kirken indefra som 
kirkens gæster.

Mødtes under et træ
I skyggen under det store træ 

sad hele menigheden og lyttede 
til det, evangelisten forkyndte. Så-

dan lød historierne om, hvordan 
gudstjenesterne for blot få måne-
der siden havde foregået i fl ere år. 
Nu sad vi i en nyopført bygning 
med bliktag, bænke og endda 
et lille alterbord, og menigheden 
var vokset fra en lille forsamling 
til næsten hundrede fremmødte. 

Én gruppe elever fi k denne dag 
et andet indblik i de tanzanianske 
gudstjenester. Til den gudstjene-
ste var der ca. 6 voksne og 10 
børn i en lille bygning blandt ler-
hytter. Nogle andre sad i en byg-

ning med rå vægge og uden tag.
Vi så, hvordan menighederne 

er bygget op, og hvordan de 
kristne har det, når de er sam-
men om deres tro. Nogle har 
altid været kristne, mange er for 
nylig omvendt fra en hedensk 
baggrund.

Veronika var hedning
Vi sad alle og lyttede intenst. 

Veronika sad i midten og fortalte 
sit vidnesbyrd om, hvordan hun 
gik fra hedenskab til at være 
kristen. 

I middagsheden hang vi alle 
lidt med hovederne, men ørerne 
var uden tvivl på stilke. Spørgs-
målene kom væltende. Der blev 
blandt andet spurgt ind til lands-
byens tilbedelse af slanger, og 
hvordan det var at blive udstødt 
fra alle ens relationer. 

Blev kristen og udstødt
I skyggen fra pavillonen sva-

rede hun udførligt på alle vores 
spørgsmål. Med fyldte hoveder 
forlod vi stedet med noget nyt at 
tænke over. Vi fandt ud af, hvor 
stor forskellen på den danske og 
den tanzanianske kultur er. Spe-
cielt det at blive udstødt, når man 
vælger at følge Jesus, og man 

er født ind i en hedensk familie, 
hang nogle tungt om hjertet. Det 
var et indblik i den tanzanianske 
religiøse kultur.

Gæstfrihed blandt fattige
Noget andet er hverdagslivet 

hos de lokale. Vi blev vist rundt på 
deres lille grund. To små lerhuse 
og et køkken var alt, der befandt 
sig der. Alle vegne rendte børn 
rundt. Alle kom og hilste på os, 
og det var tydeligt at se glæden i 
deres ansigter. 

Vi sad på ukomfortable træ-
stole rundt om det lave bord med 
ryggene vendt mod bananplan-
tagen. Straks blev ris med bøn-
ner og ugali serveret. Fordi vi er 
hvide, fi k vi kun en lille portion, 
dog kunne ingen af os spise op. 
Vi spurgte ind til det normale liv 
som tanzanianer, mens vi spiste, 
og der blev svaret udtrykkeligt.

I takt med at vores indblik i mis-
sionærernes arbejde og mødet 
med tanzanianerne er vokset, 
har mange af os nu interesse i 
at vende tilbage til Tanzania som 
volontører eller måske endda 
senere som missionærer.

Vi var 19 elever og tre lærere i Tanzania i 12 dage for at opleve kirke og mission der, fortæller Lars Birkmose, der er lærer på 
Løgumkloster Efterskole. Han sidder i forreste række som den første fra venstre.

Én tro - to kulturer!
Der var tid til at lede efter løver - men ellers handlede det om at møde lokale kristne, da 19 elever fra 
Løgumkloster Efterskole besøgte Tanzania.

Vi besøgte de lokale og fi k 
serveret ris med bønner og 
ugali, fortæller Christina og 
Kristine (henholdsvis nr. to og 
tre fra venstre).

Efterskoleeleverne var på 
safari og så en løve. Men 
de mødte også kristne med 
stærke vidnesbyrd i Tanzania.

Har du læst....

Udfordringen.dk
- der er mere mellem himmel og jord

Torino-ligklædets mysterium
Ligklædet i Torino er et ældgammel stykke stof  
med et mystisk aftryk af en korsfæstet, pisket  
og tornekronet mand...  
Ingen anden genstand i verden er blevet så  
grundigt videnskabeligt udforsket.
På grund af moderne metoder og udstyr ved vi   
i dag meget mere om hemmelighederne i ligklædet. 

Læs bl.a. om forskningen i:

■ Ligklædets dramatiske historie.
■ Hvad pollen og blomsteraftryk afslører.
■ En katastrofal kulstof-14 datering.
■ Tegn på ligklædets i kirkekunsten.
■ Sensationelle nye opdagelser.
■ Stemmer aftrykket med detaljerne i Jesu
lidelseshistorie i det Nye Testamente?
■ Hvad betyder det, hvis det ER Jesus?

Tag med på en spændende opdagelsesrejse i  
ligklædes fascinerende historie og budskab  
sammen med to specialister!

Kun 98,-
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Daniel Thomsen

Jeg sad i bussen på vej til AROS med min 
nye klasse. Jeg sad og hørte noget fed 
lovsang og fi k så den tanke, at jeg skulle 
dele en sang med min sidekammerat.

Jeg er lige kommet hjem efter 2 år på efter-
skole og er begyndt i gymnasiet. Det var ret så 
overvældende at starte på gymnasiet, da jeg 
havde gået på en kristen efterskole. 

Det viste sig til at være okay, men i starten var 
jeg selvfølgelig lidt nervøs for, hvad ville folk sige 
til, at jeg er kristen. Efter et par uger begyndte 
jeg at falde mere til ro og bare være mig selv. 
Efterhånden fandt folk ud af, at jeg er en kristen, 
og havde faktisk meget respekt for det og var 
også meget interesseretde. 

Nå, men der sad jeg så og overvejede mange 
gange, om jeg skulle dele en sang med min 
sidekammerat. Jeg rullede ned gennem min 
playliste og fandt den lovsang med mest gang 
i (Planetshakers, Dance), og spurgte ham så. 
Mens han sad og hørte den, sad jeg nervøst ved 
siden af og håbede på, at han ville kunne lide 
den og få et andet syn på lovsang - at det ikke 
kun er salmer og kedelige lange sange. 

Da sangen var færdig, sagde han ikke så 
meget til den. Jeg spurgte selvfølgelig ind til det, 
men fi k ikke særlig meget ud af ham. Jeg endte 
så med at falde i snak med nogle piger bag os. 
De spurgte ind til alt det her med kristendommen, 

fx om man bander, og hvad man siger, hvis man 
kommer til at slå sig rigtig slemt. Jeg lavede så 
et væddemål med dem. De måtte ikke bande 
og lyve i en uge. Den der tabte, skulle købe slik 
til de andre. 

En uge senere fortalte min kammerat, at han 
hjemme havde lyttet til den lovsang jeg spillede 
for ham i bussen. Og at hans mor og søster nu 
elskede den sang og hele tiden spurgte, om de 
ikke kunnen høre ”Daniel-sangen”. Det var blevet 
deres yndlingssang. Da jeg fi k det at vide, blev 
jeg virkelig glad og følte mig en lille smule lettet, 
da der var gået så lang tid siden, jeg spillede 
den for ham. 

Gud kan bruge os på fl ere forskellige måder 
og steder. Man bliver nødt til bare at lytte efter og 
så gå efter det. Hvis man tænker, at de vil synes, 
at man er mærkelig og ikke gider at have noget 
med en at gøre, som jeg troede, må man altså 
bare stole på Gud og springe 
ud i det. Han har styr på det 
og vil ikke svigte dig!

Skal, skal ikke

Det er både uforskammet og 
respektløst at foreslå, at man 
giver sin veninde en sjov fi lm, 
efter at hun har fået en abort.

- En sjov fi lm er en gave, man 
kan give en ven, der har fået 
fjernet en visdomstand, siger den 
16-årige Autumn i en YouTube 
video fra Students for Life. 

Autumn reagerer på en artikel 
i bladet Teen Vogue, som foreslår 
hyggelige gaver til piger, der lige 
har fået en abort. Blandt forsla-
gene er en sjov fi lm, nyt undertøj 
eller en “GRL PWR” hat.

’No Big Deal’???
Teen Vogue-artiklen med over-

skriften “What to Get a Friend 
Post-Abortion,” beskriver abort 
som ‘No Big Deal’. Og det får 
Autumn, der kun optræder med 
sit fornavn, til at svare igen:

”Teen Vogue, I skal holdes 

ansvarlige for denne afskyelige 
og respektløse artikel. I bagatelli-
serer et problem, som millioner af 
kvinder må kæmpe med hver dag. 
Dette manglende engagement 
sårer kvinder, som fortryder deres 

aborter. Det undervurderer deres 
smerte, siger Autumn i videoen.

Herefter forklarer hun, hvordan 
hvert af de nævnte ting vil virke 
stødende som gaver til en ung 
kvinde, der netop har haft en 
så traumatisk oplevelse, som 
abort er.

Rådgivning og forbøn
Som alternativ foreslår Autumn, 

at kvinder efter en abort søger 
rådgivning og tager imod hjælp 
i forbindelse med post-abort de-
pressioner. Hun opfordrer også 
venner og familiemedlemmer til 
at bede for kvinderne og tage 
deres smerte alvorligt, skriver 
Christian Today.

Students for Life er en pro-life 
organisation, som hjælper unge 
til at blive fortalere for de ufødtes 
ret til livet. 

Bodil

Teen Vogue burde ikke 
kalde abort ’No Big Deal’

Teenager protesterer mod abort-artikel:

16-årige Autumn reagerer i en 
video på den overfl adiske omtale 
af abort i Teen Magazine.

Man hjælper ikke sin veninde ved at bagatellisere problemerne ved abort. 
Det er direkte respektløst, fastslår 16-årige Autumn.

- Hvis en pige lider af depression 
efter en abort, hjælper det ikke 
at give hende små gaver, som om 
hun bare havde fået fjernet en 
visdomstand.

Retten til Liv holder den 31. 
marts en aften for unge i IM-
huset i Skjern.

Det handler om at tale om abort 
på en god måde, forklarer Søren, 
som skal holde et oplæg.

- Det, jeg selv synes er rigtig 
svært – og vigtigt – er at lære at 
tale om emnet på en god måde. 
Det er jo et upopulært synspunkt, 
og for de fleste aborttilhæn-
gere er det ikke et spørgsmål om 
argumenter, men om følelser, 
siger stud. theol. Søren Rønn fra 
Aarhus. 

Kærlighed som drivkraft 
”Mange, især unge abortmod-

standere, har en tendens til enten 
at sige ingenting eller at formulere 
sig ret udiplomatisk. 

Kærligheden til mennesker skal 
drive os i abortkampen, og det er 
vigtigt, at vi øver os i at tale med 
mennesker på en respektfuld og 

favnende måde”, forklarer Søren.

Pizza og overnatning
Arrangørerne vil gerne klæde 

unge på til at tale med andre om 

abort på en god måde. Derfor er 
der gratis pizza på menuen, kaffe 
på kanden og noget godt til ganen 
senere på aftenen, alt sammen til 
den nette sum af 0 kr.

Der vil også være mulighed for 
overnatning for dem, der kommer 
langvejs fra.

Årsmøde næste dag
Søren Rønn kan langtfra nå 

omkring alle dilemmaer omkring 
abort. Derfor henviser arrangø-
rerne af ungdomsarrangementet 
til, at Retten til Liv holder årsmøde 
dagen efter. Det foregår også i 
IM-huset i Skjern, men det er ikke 
et krav, at man er med til begge 
arrangementer.

- Det er ikke kun dem på 30+, 
der kan gøre en forskel inden for 
Retten til Liv, understreger Elisa-
beth B. Larsen fra udvalget bag 
ungdomsarrangementet.

Bodil

Pro Life ungdomsaften i Skjern
Også danske unge kan deltage i abortkampen med kærlighed og respekt.

Retten til Liv har udgivet magasi-
net ”Jeg fortryder det hver eneste 
dag”. Her kan man bl.a. læse 
kvinders personlige beretninger 
om livet efter en abort.



BAGSMÆKKEN

Parentesen

Skæve vinkler af Torben Osted
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Gi’ påskeavisen til andre!
Kun få danskere får gavn af påskens 
budskab, fordi det som regel drukner i 
alt mulig andet.

Derfor udgiver Udfordringen en speciel 
udadvendt påskeavis allerede den 2. april 
- en uge før palmesøndag. 

Avisen vil bl.a. fortælle påskens begiven-
der i fi lm-billeder, møde en dansk fårehyrde, 
hvis lam angribes af ulve, fortælle om 
jøder og muslimer, som begynder at tro på 
Jesus, Apollo-astronauternes tro på Gud, 
hemmeligheder i Jesu ligklæde, unge, der 
tror, brevkasse og leder om hvad påske kan 
betyde for os i dag - og for evigt. 

Avisen kommer ud til alle abonnenter om 
søndagen. Men du kan bestille ekstra på-
skeaviser og give til mennesker, du holder 
af, fx. familien eller naboerne. 

Det er også en god idé for en menighed 
eller en bibelkreds at stå sammen om at 
dele påske-avisen ud i et boligkvarter. 

Aviserne koster kun 5 kr. stk. Ved bestil-
ling af mindst 10 koster de kun 3 kr. stk. 
Portoen er altid kun 29 kr.

Aviserne kan bestilles nu på Udfordrin-
gens webbutik: Hosianna.dk. Du kan også  
sende en mail@udfordringen.dk eller ringe 
til 7456 2202. 

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

(10/2017)

Bestil Udfordringen og få Bordvers for Børn i gave!

Ørerenser eller 
ørekildrer?

“For der vil komme en tid, da folk ikke vil fi nde sig i den 
sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget 
hoved, fordi det kildrer deres ører. “ (2. Tim. 4, 3)

Saltløse kristne og menigheder vil ikke høre på saltfyldt forkyn-
delse og undervisning – der kan stoppe forrådnelsen og skabe 
tørst. Det er det farlige ved, at saltet mister sin kraft: det skaber 
en modstand mod saltet, fordi tørsten forsvinder. Når saltet “ikke 
er salt mere, hvordan vil I da gøre det salt igen?” (Mark. 9, 50) 
sagde Jesus. 

De vil i stedet søge efter lærere i massevis efter deres eget ho-
ved (ikke efter kirkens Hoved, Kristus) og disse lærere giver dem 
ikke noget, der er krydret med salt, men kun med sukker, noget 
der kildrer deres ører. 

Balancen i nogle menigheder er således: Den ene søndag 
kildres man i det højre øre og den næste søndag kildres man i 
det venstre øre!

Saltløs forkyndelse kildrer ørerne. Saltfyldt forkyndelse renser 
ørerne! Og det bevirker, at vi kan høre Guds røst klart, så det virker 
forvandling. Ordet at “lytte” i forbindelse med Guds røst betyder 
også at “adlyde” - faktisk er det at “lytte” til Herrens røst og adlyde ét. 
Der er nemlig sådan en kraft i de ord, der kommer fra Gud, så det 
virker forvandling og omvendelse. Guds ord skaber det, der siges!

I saltløs forkyndelse redigerer man Guds Ord.

Til den, der har syndet, siges: Jesus siger til kvinden, der er 
grebet i hor: “Heller ikke jeg fordømmer dig.” – og så stopper man 
der - og læser ikke resten af sætningen: “Gå, og synd fra nu af 
ikke mere.” (Joh. 8, 11)

Til dem, der har problemer i livet, siges: “Vi ved, at alt virker 
sammen til gode …” (Rom 8, 28) og stopper der – men skriftstedet 
fortsætter med  “…for dem, der elsker Gud”! Og versene lige før 
(26-27) handler om at bede ledt af Helligånden. Så hvad er bud-
skabet? De, der elsker Gud og beder ledt af Helligånden, kan hvile 
i, at alt virker sammen til gode!

Af Henrik Ølholm 
Czismadia

Forkynder og underviser

Venlig betjening
Det var mit første job, og jeg var 

fast besluttet på at blive alle tiders 
tjener. Jeg ville opvarte gæsterne 
lige så effektivt og muntert, som 
jeg gerne selv ville behandles på 
et spisested.

Der var ikke særlig travlt på 
restauranten, så jeg kunne give 

det par, der sad ved mit bord 
min fulde opmærksomhed. Vi 
sludrede hyggeligt sammen, og 
jeg serverede hurtigt deres mad. 

Så stillede jeg mig i den anden 
ende af restauranten og glædede 
mig over, at de vinkede til mig. Jeg 
vinkede tilbage.

Vi blev ved med at vinke venligt 

til hinanden, indtil manden rejste 
sig, kom hen til mig og spurgte: 

- Vil De godt give os noget 
bestik?

Parret blev ved med at vinke til 
mig og jeg vinkede tilbage...
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