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Annoncer:

Se fotos fra fi lmen og læs om, hvad påsken handler om og kan betyde i dag.

Foredrag: Kristne og 
andre fordrevne i Irak 
kan endelig vende hjem
Nogle landsbyer er nu befriet fra 
IS, og vi kan hjælpe de fordrevne 
med at genopbygge deres 
lokalsamfund.

Velkommen til foredrag ved 
projektleder Johannes Schwab i 
Buddinge Kirke den 29. april 
klokken 12.00 – 15.30 med gratis 
frokost, kaffe og kage. 

Tilmelding nødvendig inden 
21. april på 4444 1313 eller 
info@forfulgtekristne.dk

Dansk 
Europamission

Ny bog af en 
af vor tids 

største 
mystikere 

En beretning 
om det, der 
skal komme.

UDE NU
www.scandinavia.as

Filmen er i en klasse for 
sig sammenlignet med 
alle andre Jesusfi lm. 

Rick Warren.

Den nyeste film om JesusDen nyeste film om Jesus
”SON OM GOD” GØR HISTORIEN LEVENDE IGEN

2 TIMER OG 12 MIN
MED DANSKE UNDERTEKSTER

KR. 98,-
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Påskens begivenheder i billeder

Da jødernes påske nærmede sig, gik Jesus og hans disciple til Jerusalem. Undervejs forberedte 
han dem på, at han ville blive forrådt, hånet og dømt til døden. Det forstod de ikke.

Jesus jager kræmmerne ud fra templet
Næste dag gik Jesus ind på tempelpladsen og smed de handlende og deres kunder ud. Han 
væltede valutahandlernes borde og duesælgernes bænke. »Siger Skriften ikke: ‘Mit hus skal være 
et bønnens hus for alle folkeslag’? Men I har gjort det til et ‘tilholdssted for røvere’!« råbte han.

De religiøse ledere besluttede derefter at 
skaffe ham af vejen.

Judas bliver forrædder
Judas - en af Jesus disciple - aftalte nu hem-
meligt med de jødiske ledere, at han ville 
forråde Jesus for 30 sølvpenge. - Han var 
bl.a. vred over, at Jesus ikke havde proteste-
ret imod, at en prostitueret i taknemlighed 
salvede Jesus med kostbar parfume. 

Judas afsløres og går ud i natten
Mens de spiste, udbrød Jesus: »En af jer vil forråde mig - en af jer, der spiser sammen med mig!« 
Disciplene blev meget bedrøvede, og den ene efter den anden spurgte ham: »Det er vel ikke 
mig?« »Det er en af jer 12,« svarede Jesus. »Han dypper et stykke brød i skålen sammen med 
mig.« - Derefter forlod Judas gruppen og gik hen og fortalte de jødiske ledere, hvor Jesus var. 

Jesus kæmper i bøn 
i Getsemane have
De gik nu til Getsemane have, 
hvor Jesus bad inderligt om - 
hvis det var muligt - at blive fri 
for det frygtelige, der ventede 
ham. Han bad også for dem, 
der troede på ham, og dem, 
der senere ville komme til at 
tro på ham.

Men disciplene kunne ikke 
holde sig vågne og faldt i 
søvn...

Judas forråder Jesus
Pludselig dukkede Judas op i 
mørket sammen med en fl ok 
mænd, der var bevæbnet med 
sværd og knipler. De var ud-
sendt af ypperstepræsterne, de 
skriftlærde og de øvrige ledere. 
Judas kyssede Jesus som tegn 
til soldaterne. ”Forråder du mig 
med et kys?” spurgte Jesus.
Peter trak sit sværd og ville 
forsvare Jesus, men Jesus 
overgav sig frivilligt, og hans 
venner fl ygtede i alle retninger.

De fl este billeder er fra fi lmen ”Son of God”. Beretningerne om påsken står i alle de fi re evangelier, Mattæus-, Lukas-, Markus- og Johannes-evangeliet.

”Fra Herodes til Pilatus”
Først blev Jesus forhørt, slået og anklaget hos 
de religiøse ledere. De sendte ham videre til 
kong Herodes, som samarbejdede med den 
romerske besættelsesmagt. Men Herodes turde 
heller ikke dømme Jesus og sendte ham videre 
til den romerske guvernør Pilatus.  

Også Peter svigter Jesus 
Da Jesus blev forhørt hos ypperstepræsten 
sneg Peter sig ind i gården. Han blev genkendt 
af en ung pige og i angst benægtede han tre 
gange og bandede på, at han ikke kendte 
”denne mand”. 

Hanen har galet
Jesus havde forudsagt, at inden hanen galede 
to gange, ville Peter have svigtet ham tre gange. 
Og netop da vagterne kom ud med Jesus, ga-
lede hanen for anden gang. Peter forstod, hvad 
han havde gjort, og brød sammen i gråd.

Derfor er det Palmesøndag
Da Jesus red ind i Jerusalem på et 
æsel, tiljublede befolkningen ham 
begejstret og lagde deres kapper ud 
på vejen sammen med palmegrene, 
mens de råbte ”Hosianna!”  Men 
Jesus vidste, at han skulle dø...

Skærtorsdag: 
Jesus opretter nadveren
Torsdag aften spiste Jesus og 
hans venner et påskemåltid til-
beredt af et lam. Mens de spiste, 
tog Jesus et brød, velsignede det, 
gav sine disciple det og sagde: 
»Tag det og spis det; dette er mit 
legeme.« Og han tog et bæger, 
takkede, gav dem det og sagde: 
»Drik alle heraf; dette er mit blod, 
pagtens blod, som udgydes for 
mange til syndernes forladelse.
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Pilatus: Er du jødernes konge?
Romernes guvernør Pilatus spurgte Jesus: »Er du jødernes 
konge?« »Det kan man godt sige,« sagde Jesus, men svarede 
ellers ikke på anklagerne. Pilatus ville helst undgå at dømme 
den mærkelige profet. Han spurgte derfor folkemængden, om 
han skulle frigive Jesus eller forbryderen Barabbas til påske.
Den ophidsede folkehob råbte ”Barabbas!” Om Jesus råbte de 
”Korsfæst ham!” Pilatus bøjede sig for mængden og gav ordre 
til, at Jesus skulle piskes og derefter korsfæstes.

Jesus udsættes for frygtelig tortur
Soldaterne trak tøjet af Jesus, to mand piskede ham mere end 
hundrede gange, de hånede ham, spyttede på ham, trak en 
sylespids krone af torne ned over hans hoved og slog ham i 
ansigtet med en kæp, så næsen brækkede. (Se også side 15.) 

Jesus bar selv sit kors 
Herefter drev soldaterne Jesus afsted med pisk og råb gennem 
Jerusalem ud til den høj, Golgata, hvor han skulle korsfæstes. 
Den totalt udmattede Jesus skulle selv bære tværbjælken til 
korset. Den vejede ca. 50 kg og var bundet fast til hans arme. 
Undervejs styrtede han uden at kunne tage fra. 

Jesus tilgav endda sine værste fjender
Soldaterne naglede ham til korset med store søm i hænder og 
fødder, og derefter gav de sig til at rafl e om hans tøj. Jesus næg-
tede at tage imod bedøvende eddike. På korset bad han for sine 
fjender: ”Far tilgiv dem, for de véd ikke, hvad de gør.”

Samme morgen blev også to forbrydere korsfæstet på hver sin side af ham. Jesus’ mor Maria og fl ere andre kvinder så magtesløse 
til, mens Jesus i seks timer kæmpede sin dødskamp på korset. Imens blev han hånet af bl.a. soldater og religiøse ledere.

Forladt af Gud – for vores skyld
Jesus hang på korset i seks timer fra kl. ca. 9 til kl. 15 om efter-
middagen. Fra kl. 12-15 var der solformørkelse. Herefter råbte 
Jesus: »Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« (Det er 
begyndelsen til Salme 22). Derefter døde han.

Normalt knuste soldaterne til sidst benene, så kroppen faldt ned 
og den korsfæstede døde. Men Jesus var allerede død. I stedet 
stak en soldat ham i hjertet med et spyd for at være sikker. 

Jesus’ mor og de andre kvinder og et par mænd fi k liget udle-
veret, salvede det med olie og lagde det i en ny udhugget grav. 
Altsammen inden solnedgang, hvor sabbatten begyndte.

Påskemorgen - Jesus opstår fra de døde
Jesus lå i graven fra langfredag og hele påskelørdag - 
men påskesøndag opstod han. Før det blev lyst, kom 
Maria Magdalene ud til graven og så, at den var åben. 
Hun græd, men pludselig stod Jesus der og sagde: 
”Maria”. - Senere kom Peter og Johannes derud. 
De fandt ligklædet i den tomme grav, og to lysende 
personer fortalte, at Jesus var opstået, som han havde 
forudsagt - og at han ville møde dem i Galilæa i den 
nordlige del af landet.
Han viste sig også for Thomas, som havde tvivlet på, at 
han var opstået. Og for de andre disciple og omkring 
500 andre, før han Kristi Himmelfartsdag blev opløftet 
og forsvandt i en sky. Inden da havde han befalet sine 
disciple: ”Gå ud i alverden og forkynd evangeliet”.

Filmen ”Son of God”
De fl este billeder er fra fi lmen ”Son of 
God”. Filmen handler om hele Jesus’ liv. 
Udfordringen har skaffet et nyt oplag 
hjem og sælger dvd’en for kun 98 kr. på 
Hosianna.dk, hvor der også fi ndes andre 
Jesus-fi lm, bl.a. The Passion af Mel Gib-
son. Se også side 14.

LangfredagLangfredag
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Palmesøndag d. 9. april opfører 
4 kor, solister og musikere det 
store værk ’Gloria’ af Tore W. 
Aas i Vor Frelsers Kirke.

’Gloria’ er et stort, betagende 
oratorium, der er skrevet af Tore 
W. Aas. Den norske komponist er 
mest kendt for sin rytmiske musik 
og for at have skrevet julesangen 
’En stjerne skinner i nat’.

I ’Gloria’ har Tore W. Aas dog 
fået inspiration fra andre genrer, 
fx irsk-keltisk, gregoriansk, klas-
sisk og gospel musik. Komponi-
sten, der grundlagde Oslo Gospel 
Choir i 1989, er nærmest ver-

denskendt for sit kor og sin musik.  
I ’90’erne var koret ’den bedst 
sælgende norske artist’ med over 
en million solgte enheder. 

’Gloria’ er blevet indspillet og er 
en meget populær cd. 

Medvirkende
Hovedvokalsolisterne er Anette 

Mouritsen, Frederik Brorson og 
Mikkel Emil Lynge. Orkesteret 
består af Jacob Worm, guitar, 
Bjørn Elkjer, keyboard, Jeppe 
Smith-Olsen, kontrabas og Mikkel 
Möglich, slagtøj. 

”Gloria” består af 11 satser og 
gør overordnet brug af den gamle 

romermesses led Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus og Agnus Dei. 
Der er også andre smukke satser 
undervejs. Værket har været til in-
spiration for andre komponister af 
moderne rytmisk kirkemusik. Det 
kristne påskebudskab om Jesus 
som offerlammet står stærkt i tek-
sten, der hovedsageligt synges 
på dansk.

Kordelen udgøres af fi re kor, 
nemlig Vor Frelsers Kirkes 
Ungdomskor med 25 sangere 
og kirkens koncertkor, The Uni-
ted Saviour Singers, der har 
50 sangere. Dertil gæstekorene 
Grindsted Kirkes Pigekor og 

Grindsted Kirkes Projektkor. 
Korene har arbejdet intensivt med 
værket i 3 måneder: Vor Frelsers 
Kirkes organist, Erik Linow, har 
indstuderet værket med Vejle-
korene, og Grindsted Kirkes or-
ganist, Jens Erik Kristensen med 
Grindsted-korene. Erik Linow 
dirigerer koncerten.

Billetter kan købes forlods på 
kirkens kordegnekontor eller 
kontant ved døren. Dørene åb-
nes 1 time før. Koncerten bliver 
gentaget i Grindsted kirke samme 
aften.

Bodil

Påskekoncert i Vejle Palmesøndag
Om eftermiddagen opføres ’Gloria’ i Vor frelsers Kirke i Vejle - og om aftenen i Grindsted Kirke.

Næstveds frikirker inviterer til 
et forrygende PÅSKE:EVENT i 
Ny Ridehus, Palmesøndag den 
9. april om formiddagen.

PÅSKE:EVENT er en festlig 
fejring af påsken for alle, der har 
lyst at opleve ”kirke lidt ud over 
det sædvanlige”, siger Martin 
Højgaard, præst i Sjølundkirken, 
én af byens fi re frikirker:

Påskeeventet med titlen Kon-
gen og korset fortæller påskens 
budskab for hele familien og alle 
generationer. Det sker gennem 
lyd, multimedie, drama, børnepro-
gram, sang, tale og dans. 

25 unge medvirker
Palmesøndag er ifølge den 

kristne tro den dag, Jesus rider 
ind i Jerusalem og modtager en 
hyldest som en konge, inden be-
givenhederne i påskeugen fører 
ham til at blive dømt til døden som 
en forbryder på korset.

25 teenagere på jagt efter 
l ivets mening medvirker på 
PÅSKE:EVENT med dans og 
drama og børneprogram. EURO-
CLASS kalder de sig – en alter-
nativ 10. klasse fra Efterskolen 
Kildevæld i Kolding. Med dans, 
drama og teater bringer de glæde 
omkring sig, når de rejser i Dan-
mark, Europa, Asien, Sydamerika 
og Afrika og fortæller om det håb, 
der driver dem. 

Under påskeevent er der et 
særskilt program for alle børn, 
som Euroclass står for.

Lokale musikalske kræfter fra 
Sjølundkirken leverer musikken, 
som i nutidig stil understøtter 
påskens salmer og sange, mens 
taler Mikael Wandt Laursen leve-
rer et aktuelt påskebudskab med 
relevans i 2017! 

Mikael Wandt Laursen er 
præst, journalist og generalse-
kretær for FrikirkeNet, som er en 
paraplyorganisation for en række 
frikirkelige trossamfund. Han er 
gift med Heidi og har fem børn. 

Ny Ridehus’ foyer åbnes kl. 
10.00. Dørene åbnes til salen 
kl. 10.30.

Sandwich til alle
Efter gudstjenesten byder 

kirkerne på gratis sandwich i 
foyeren, mens caféen er åben 
for salg af kaffe, the, vand m.m. 

Der er fri entré – alle er vel-
komne.

Der kan parkeres på Kvicklys 
P-plads og på Grønnegades Ka-
sernes P-plads (3 timer)

Hvad skete der i påsken?
For kristne er påsken årets 

vigtigste højtid, hvor Jesu død og 
opstandelse fejres. Påskeugen 
kaldes også passionsugen med 
henvisning til Jesu lidelse og død.

Ugen indledes palmesøndag, 
hvor Jesus red ind i Jerusalem 
og blev hyldet som folkets konge 

og befrier. 
Senere på ugen mødte han 

modstand, blev tilfangetaget, pint 
og pisket og led døden langfredag 
på et kors. 

Men graven blev søndag mor-
gen fundet tom, og Jesus viste 
sig for disciplene. Troen på Jesu 
opstandelse, og at han ved at op-
stå besejrede synd, ondskab og 
død for at give mennesker et nyt 
og evigt liv, er kernen i den kristne 
tro, forklarer præsterne Martin 
Højgaard og Thomas Andersson 
fra Sjølundkirken.

Bodil
 

Påsken fejres i Næstved
Årets vigtigste højtid skal fejres med en Påske:Event, mener frikirkerne i Næstved.

25 unge fra Euroclass på Efterskolen Kildevæld i Kolding 
deltager i Påske:Event med dans, drama og børneprogram.

Præst og journalist Mikael 
Wandt Laursen tolker på-
skens budskab i Ny Ridehus 
i Næstved.

Kirken må vise vej 
til fred og forsoning
I år fejrer alle de tre grene af kristendommen, den ortodokse, 
den katolske og den protestantiske påske på samme tidspunkt, 
da datoen, d. 16 april, er sammenfaldende for alle tre kirkers 
vedkommende. Den katolske kirke og de protestantiske kirker 
fejrer altid påskehøjtiden den samme dato, men det gælder 
ikke de ortodokse. 

Det skyldes, at de ortodokse stadig følger den julianske kalen-
der, når påskedatoen skal fastlægges, mens de to andre kirker 
følger den gregorianske. Men nogle år falder det således, at alle 
tre kirker kan fejre Jesu død og opstandelse på samme tid. Og 
det sker altså i år.  

Normalt tænker vi ikke over, at det skulle have nogen betydning. 
Vi har vænnet os til, at sådan er det nu engang. Men reelt er det et 
stort problem, at man ikke kan fejre den største højtid sammen, for 
fælles for alle kirkers tro er, at  tilgivelse, forsoning og kærlighed 
til næsten står i centrum. 

Det virker også utroværdigt, at kirkerne ikke kan blive enige om, 
hvornår deres frelser egentligt står op fra de døde. De forskellige 
udregninger i forhold til påsken dækker nemlig også over en række 
uenigheder mellem østkirken (de ortodokse) og vestkirken (katolik-
ker og protestanter), som går helt tilbage det store kirkeskisma i 
1095, hvor den østlige ortodokse kirke og den vestlige romerske 
katolske blev splittet og gik hver til sit. 

Da pave Frans og den russisk ortodokse kirkes overhoved, 
patriark Kirill, mødtes i Cuba i 2015, var det første gang i henved 
1000 år, at en pave og en russisk patriark mødtes ansigt til ansigt. 

Det er en særdeles positiv udvikling, for de kristne og kirkerne har 
i den grad brug for hinanden. De bør vise evne og vilje til forbrødning 
og forsoning i en verden, hvor hadet vokser folkeslagene imellem. 

Kirken må gå forrest og vise et eksempel. Det kunne i første 
omgang ske ved, at man vender blikket indad og går i rette med 
sig selv i de forskellige kirkesamfund og lægger den gamle strids-
økse fra sig. 

Fred opstår gennem forsoning. Når kirkerne har indbyrdes fred 
og enhed, vil det påvirke resten af verden på alle niveauer. Også 
det politiske og samfundsmæssige. 

Lad os håbe at den fælles påskefejring i år vil inspirere til fred 
og forsoning i alle tre kirker. 

Ledige lærerstillinger på Midtjyllands 
kristne Friskole i Herning

Pr. 1.8.2017 søger vi gode kollegaer med godt humør og god 
lærerhumor, som vi ellers har en del af i forvejen.

En lærer som kan undervise i bl.a. 
engelsk i udskolingen.
En lærer som kan undervise i bl.a. 
musik på nogle klassetrin fra 1. til 
6. klasse.
En lærer som kan undervise i bl.a. 
dansk og matematik i indskolingen.

Ansættelse efter overenskomst mellem LC og FM.
Oplysninger og ansøgning (pr. mail) til skoleleder Thorkild 
Bjerregaard senest 11.4.2017. (Tlf. 24 45 61 97)
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.
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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

Vinterhalvårets ombygning i 
Silkeborg Oasekirke har givet 
en stor ny afdeling, hvor børn 
og unge kan boltre sig. Nu står 
de nye lokaler klar til indviel-
sesfest d. 9. april.

Silkeborg Oasekirke har siden 
efteråret været igennem en stor 
ombygning, som blandt andet 
har givet endnu mere plads til 
børnene. Den nye afdeling i kirken 
er på godt 500m2 og består af 
en Børnekirke, en Multisal og et 
Ungdomslokale. 

Plads til børn og unge
Silkeborg Oasekirke har længe 

lavet kirke for børn, men den nye 
afdeling er med til at skabe endnu 
bedre rammer for Børnekirken. 

”Børnene skal have en ople-

velse af, at det også er deres 
kirke – at der er plads, og at det 
er vedkommende for dem. Den 
nye Børnekirke skaber nogle 
fantastiske rammer for en masse 
gode oplevelser”, fortæller Ruben 
Dalsgaard, som er præst i kirken. 

U d ove r  B ør n e k i r ke  o m 
søndagen giver de nye lokaler 
også mulighed for en masse 
andre aktiviteter i løbet af ugen. 

”Vi har fået en Multisal med 
mulighed for fysisk udfoldelse, et 
fedt Ungdomslokale og en Café, 

Silkeborg får kirke for børn
Den 9. april indvier Silkeborg Oasekirke en stor afdeling kun for børn.

Oasekirken i Silkeborg har lavet børnekirke, multisal, ungdomslokale og café i en stor, ny afdeling.

Præsterne i Silkeborg Oasekirke er fra venstre ledende præst 
Ruben Dalsgaard og i midten Henrik Kildahl, der er deltidsansat 
som kirkeplanter i Vibog med ansvar for klynger og fællesskaber. 
Til højre ses Niels Peder Nielsen, der er hjælpepræst for den 
frivillige stab på halv tid. Foto: Arne Pedersen.

Aarhus: Kursus for Alene-forældre
Igen i år holder KFUM/
KFUK kursus for Alene-
forældre i påskeferien. Det 
foregår den 12.-14. april på 
Diakonhøjskolen i Aarhus 
med temaet ”Sammen sæt-
ter vi nye spor”.

Kursusdagene er for alle, 
der på grund af fx. skilsmisse 
eller dødsfald står alene i rollen som forældre. Gennem foredrag, 
debatter og fællesskab vil deltagerne hjælpe hinanden til ny inspi-
ration og styrke i hverdagen.

Præst i Bryndum og Vester Nebel Kirke, Katrine Tilma, vil holde 
foredrag, workshops og gudstjeneste, som kredser om kursets 
tema. Kurset er bl.a. inspireret af kirkefaderen Augustins ord: ”Over-
lad det forgangne til Guds barmhjertighed, nuet til Guds kærlighed 
og fremtiden til Guds beskyttelse”. 

Man behøver ikke at være medlem af KFUM og KFUK for at 
deltage. Tilmelding og betaling via hjemmesiden.

Bodil

Af Bodil Lanting

En række kirker markerer i år 
for 6. gang i træk påsken med  
gadeoptoget KøbenhavnerPas-
sionen den 14. april.

Optoget nyfor tolker lang-
fredags og hele påskens uni-
vers med længslen efter fælles-

skab, oplevelsen af svigt og død 
og spirende håb om nyt liv. 

Alle må gå med, når optoget 
med livemusik, dans, teater og 
kunst bevæger sig fra Vesterbros 
Torv over Rådhuspladsen og 
Gammel Torv for at slutte ved Hel-
ligaandskirken på Strøget. 

Ruten er i år to kilometer lang, 
og det er muligt at stige på og af 

undervejs. Barnevogne, gang-
vogne o. lign. er ingen hindring.

Fra Vesterbro til Strøget 
Det nutidige passionsspil be-

gynder på Vesterbros Torv kl. 
19.00. Her bærer asylansøgere 
et blodrødt, illumineret kors ud fra 
Eliaskirken til tonerne af sørgmo-
dig New Orleans jazz inden opto-
get bevæger sig gennem byen.

Fra Vesterbro Torv går optoget 
med påskeliljer og Tuesday Night 
Brass Band ved Esben Duus, til 
Københavns Rådhus. Her bliver 
optoget mødt med sang.

Ruten fortsætter til Køben-
havns Domhus på Gammeltorv, 
hvor der vil være dans, visuals 
og elektronisk musik. Vandringen 
slutter i Helligaandskirken på 
Strøget, hvor der vil være lys- og 
lydinstallationer, fællessang og 
introduktion af nye salmer. 

KøbenhavnerPassionen 2017 
er udviklet i samarbejde med 
Helligåndskirken, Kirkerne i Indre 
By, Sydhavn- og Vesterbro Sogn 
samt Brønshøj Kirke.

KøbenhavnerPassionen 
tager påsken ud på gaden

som giver en række muligheder 
for fællesskab i løbet af ugen”, 
forklarer Ruben Dalsgaard. 

Frivillig arbejdskraft
Menigheden har været sammen 

om at bygge kirkeafdelingen for 
børnene. I samtlige weekender si-
den oktober har frivillige hænder 
været i gang med byggeprojektet. 
Opgaverne har været mange, 
men de frivillige har sammen bå-
ret byggeprojektet hele vejen. For 
involvering og frivillighed har altid 
været en vigtig del af Silkeborg 
Oasekirke.

”Her er alle med til at skabe det, 
der sker. Men selvfølgelig kræver 
et så stort projekt en masse god 
koordinering og kommunikation, 
og det har der også været frivillige 
til”, fortæller Ruben Dalsgaard. 

De sidste måneder har de frivil-
lige også været med til at udvide 
Kirkesalen, som nu kan rumme 
450  personer. 

Indvielsesfesten
De nye lokaler bliver indviet 

søndag d. 9. april med festguds-
tjeneste kl. 10.30 og efterfølgende 
reception. 

Silkeborg Oasekirke er en 
Evangelisk-luthersk Frimenighed, 
som står på samme grundlag som 
folkekirken. Kirken har dog en 
friere form og en økonomi, der 
baserer sig på frivillige gaver fra 
medlemmer og deltagere. 

Menigheden har 350 aktive 
medlemmer og har eksisteret 
siden 1999. 

Bodil

Både et brass band, dansere og asylansøgere er med i processionen fra 
Vesterbro over Rådhuspladsen til Helligåndskirken Langfredag aften.

Ligesom i tidligere år starter optoget med, at asylansøgere bæ-
rer et stort, rødt kors ud fra Eliaskirken på Vesterbro til tonerne 
af New Orleans jazz.

1.300 elever og lærere ser 
påskegospel i Sønderjyllandshallen
Hele 1300 elever og lærere i Aabenraa Kommune er tilmeldt de  
fi re skolekoncerter i Sønderjyllandshallen d. 3. og 4. april. Her 
optræder Roots eller Teens med OPSTANDEN-musicalen, som 
præsenterer påskens fortælling fra ende til anden. 

Sidste offentlige optræden med musicalen Opstanden er den 2. 
april ved to forskellige koncerter i Sønderjyllandshallen.

Næste år vil gospelkorene i Aabenraa arbejde med et nyt på-
skeværk, oplyser korleder og komponist Torben Støjberg Callesen.

Hvis man ikke når at opleve musicalen live i år, kan man købe 
’Opstanden’ både som CD (i to udgaver, dvs. med eller uden drama) 
og som DVD, der er optaget live i Sønderjyllandshallen.

”Den stemningsfulde musik og vekselsvirkningen med de små 
dramastykker fra en skoleklasses timer undervejs, gør påskens 
budskab vedkommende for en ny generation, og det bliver aldrig 
for sentimentalt at være vidne til”, skriver musikkonsulent Benjamin 
Hougaard i en anmeldelse.

Bodil

Gospelkorene Roots og Teens optræder med påskemusica-
len Opstanden i Sønderjyllandshallen.
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AWAKE

Af Ole Noermark Larsen

”Jeg er den gode hyrde,” siger 
Jesus i Johannesevangeliet 
kapitel 10 og fortsætter: ”Den 
gode hyrde sætter sit liv til for 
fårene.”

Hos Hedelam i Sønderjylland 
er det lige omvendt. Her er det 
fårene og lammene, som må 
lade livet, for at hyrden kan 
leve. I mere end 20 år har fårene 
være både forretning og livsstil 
for Åse Svendsen, som sælger 
fåre- og lammekød til butikker, 
restauranter og private.

Som en sidegevinst bliver hun 
konstant mindet om Bibelens 
mange beskrivelser af forholdet 
mellem får og hyrder, men hun vil 
nødig sammenligne sig selv med 
den gode hyrde. 

”I forhold til ham er jeg jo en 
halvdårlig én af slagsen,” smiler 
hun og tilføjer alvorligt:

”Uanset hvor godt jeg gør det, 

kan jeg umuligt have et øje på 
hvert dyr hele tiden. Men det kan 
Jesus. Hvert eneste sekund har 
han styr på alle dem, der hører til 
hans besætning. Han ved, hvem 
vi er, og hvad vi slås med. Han 
kender vores styrker og svaghe-
der og ved, at vi er tilbøjelige til at 
forvilde os væk fra ham. Han er 
virkelig værd at følge,” siger hun.

Sammen med sin mand Chri-
stian er hun tilknyttet Luthersk 
Mission (LM) og aktiv i Arnum 
Missionshus, hvor Indre Mission 
og LM holder møder sammen og 
skiftes til at invitere taleren.

”Det er sjovt, at man stadig er 
bevidste om, hvem der hører til 
hvilken organisation,” siger hun. 
”Men sådan er det jo også, når 
jeg sætter en fl ok gimmerlam ind 
på marken til de andre får. De 
vil også holde sammen meget 
længe, før de blander sig med 
resten.”

Fra Abel til Jesus
Det meste i Åses tilværelse 

handler om får eller kan beskrives 
med billeder og historier fra fåre-
avlerens hverdag. Ikke mindst når 
det gælder hendes tro. Der går 
sjældent en dag, hvor arbejdet 
ikke minder hende om et eller 
andet fra Bibelen.

”Hver arbejdsdag er en lille 
prædiken for mig. Bibelen er jo 
fyldt med får og fårehyrder, lige 
fra Abel over Jakob og Moses til 
Jesus selv. Forleden var et lam 
faldet i en drænbrønd, der mang-
lede et dæksel. Jeg opdagede det 
tilfældigt, da jeg gik en runde. Jeg 
kan ikke hjælpe sådan en stak-
kel op uden at tænke på, at jeg 
jo også selv er et lille lam, som 
Jesus har hjulpet op af skidtet og 
gjort til en del af sin besætning.”

Åses besætning tæller for tiden 
ca. 1200 dyr. Lige nu er næsten 
alle hjemme, men det meste af 
vinteren er Åses fl okke i gang 
med at ”pudse marker af” hos 
andre landmænd på egnen. Det 
er godt for både får og marker og 

Hver arbejdsdag med fårene
er en prædiken for mig

Åse Svendsen er fårehyrde for over 1200 dyr, men i forhold til den gode hyrde er hun kun et lille lam.

På Åses fårefarm er det læmmetid fem gange om året. De mindste lam er få uger gamle.
Foto: Ole Noermark Larsen



Udfordringen - påskeavisen - April 2017     INTERVIEW . 7  

Køb bogen på  
ferniseringsdagen  
for kun 250 kr.!250 kr.!

Palmesøndag den  
9. april kl. 14-17 
 
på Arnt Uhres kultegninger  
til kunstbogen »I Kristus«

Fernisering   

Læs mere på galleribibelland.dk

Galleri Bibelland • Brejning Søndergade 10 • 7080 Børkop • www.galleribibelland.dk

for Åse, som sparer på foderet.
Op til 10 km kan hun fl ytte en 

fårefl ok til fods. Åse går forrest 
med fl okken efter sig, mens spe-
cialtrænede hyrdehunde holder 
styr på bagtroppen og de even-
tyrlystne.

På ret kurs
Somme tider går turen hen 

over stubmarker og andre steder, 
hvor der ikke er noget at komme 
efter.

”Jeg kan næsten mærke, at de 
tænker: ’Hvad skal vi her? Her 

er jo intet at komme efter.’ Og så 
tænker jeg på, at vi også som 
kristne kan føle, at Gud leder os 
steder hen, hvor der ikke er ret 
meget at komme efter. Og vi har 
svært ved at forstå, at han leder 
os sådan et sted hen. Men følger 
vi hyrden, vil han lede os igennem 
det og sørge for, at vi når målet til 
sidst,” forklarer hun.

At Åse for mere end 20 år 
siden slog sig på fåreavl, kunne 
også føles som lidt af en afvej. 
Efter studentereksamen ville hun 
have været på kunsthåndværker-
skole, men i stedet mødte hun 
Christian. De blev gift, og snart 
kom der børn. Seks i alt! På den 
måde blev Åse fuldtidsmor, mens 
Christian alle årene har arbejdet 
som ingeniør.

I 1989 overtog de Åses føde-
gård ved Gånsager og drev det i 
starten som hobbylandbrug med 
hjælp fra Åses far. I 1994 fi k de 
to små flaskelam, og det blev 
startskuddet til tilværelsen som 
fåreavler.

”Får er forholdsvis lette at have 
med at gøre, fordi de kan gå ude 
hele året, så man behøver ikke 
bygge en dyr stald for at blive 
fåreavler. Og så er det gode og 
fredelige dyr. Dengang betød 
det meget, at vi ikke skulle være 
bange for, om børnene løb ind i 
folden,” siger hun.

Håndbog for fåreavlere
Selv om Åse har 20 års erfaring 

og har prøvet det meste, er hun 
ikke bange for at lære nyt. Og 
faktisk er Bibelen et udmærket 
sted at lede, hvis man har brug for 
et fagligt fi f som fåreavler.

”Bibelen er en glimrende hånd-
bog for fåreavlere. Jeg har ikke 
opdaget noget om forholdet 
mellem får og hyrde, som er 
beskrevet forkert eller urealistisk. 
For mig er det med til at bekræfte 
Bibelens troværdighed, at den er 
korrekt og præcis, selv når det 
gælder fåreavl,” siger Åse.

Meget tyder på, at hyrder og 
fåreavlere på Bibelens tid kunne 
deres kram mindst lige så godt 
som i dag. Åse er i hvert fald 
imponeret over, hvordan hyrder 
på Bibelens tid kunne mødes og 
hygge sig sammen ved brønden 
og lade dyrene drikke. ”Hvordan 
sikrede de sig, at de fi k de rig-
tige dyr med sig igen? Jeg ville 
skynde mig at vande mine dyr og 
komme afsted, inden den næste 
hyrde kom.”

I perioder får Åse fl ere lam, 
som er brogede eller plettede. 
Andre gange er der langt imellem. 
Hvorfor det er sådan, har hun ikke 
kunnet fi nde en naturlig forklaring 

på. Men et bud har hun fundet i 
Første Mosebog kapitel 30.

”Der står, at Jakob i dyrenes 
parringssæson satte afbarkede 
grene af poppel, mandeltræ og 
platan ned i dyrenes drikketrug, 
og så begyndte de at få brogede 
kid og lam. Jeg tænker, han har 
ret i, at det har noget med fo-
deret at gøre, men det kunne 
være skægt at undersøge, om 
det virker med de tre træsorter,” 
smiler Åse.

Ulven kommer
I Bibelen nævnes ulven gen-

tagne gange som den store 
trussel mod fårene. Indtil for tre 
år siden var det ikke noget, Åse 
bekymrede sig om, men det er 
det i dag. Flere gange om ugen 
kan de høre en ulv hyle, og fl ere 
gange har én eller fl ere ulve an-
grebet Åses får. 

Det første angreb skete i august 
2013, og det foreløbig sidste fandt 
sted i september 2015. 12 gange 
har ulven efterladt dele af fåret på 
marken, så en dna-test bagefter 
kunne dokumentere, at der var 
tale om et ulveangreb. Men Åse 
er overbevist om, at mindst 50 får 
er endt som ulveføde.

”Vi kan ikke gøre ret meget ved 
det. Det er umuligt at indhegne 
så store arealer på en måde, så 
ulven ikke kan komme derind, og 
vi må ikke engang skyde ulven, 
hvis muligheden skulle byde sig,” 
siger hun.

Åses modtræk er indtil videre 
tre kæmpestore italienske vogter-
hunde af racen maremma abruz-
zese. De går rundt blandt fårene 
både dag og nat og er opmærk-
somme på alt, hvad der rører sig, 
både inden for og uden for folden. 
Som en spids bemærkning hed-
der hundene Dan, Ida og Kirsten, 
opkaldt efter de tre ministre i den 
forrige regering, som ifølge Åse 
var med til at gøre hendes marker 

til et tag-selv-bord for ulven.

Hold dig tæt på hyrden
- Som fåreavler er ulvene et 

stort problem, men jeg tænker 
også, at det er et symptom på 
noget i vores samfund, at man 
freder så stort et rovdyr i stedet 
for at bekæmpe det. 

Ulven har ingen naturlige fjen-
der og vil snart blive et kæmpe 
problem, hvis vi ikke får lov til at 
regulere bestanden, siger Åse.

I Bibelen er ulven et billede på 
den onde, og når vi freder ham i 
stedet for at bekæmpe ham, så 
vokser hans magt, både i vores 
samfund og i vores eget liv. Som 
kristne kan vi også tænke, at det 

kunne være spændende at vove 
os uden for det gode og trygge 
hegn, Gud har sat om os med de 
anvisninger og leveregler vi fi nder 
i Bibelen. 

Måske tænker vi, at det ikke 
er så farligt, for vi ser jo ikke den 
onde, vi ser kun sporene efter 
ham, siger Åse.

”Men ulven er en snedig og 
dygtig jæger. Den er ekspert i 
at udse sig de svageste dyr, og 
den slår til, når vi mindst af alt 
venter det. For mig er det en klar 
påmindelse om at være på vagt 
og altid holde sig så tæt på hyrden 
som muligt.”

Som fåreavler bliver Åse Svendsen konstant mindet om de mange bibelvers, der handler om hyr-
der og får. Hendes ca. 1200 får kender ikke altid deres hyrde på røsten, men lyden af foder i truget 
hører de på lang afstand.  Fotos: Ole Noermark Larsen

Vogterhunden Dan er et af Åse Svendsens modtræk efter de 
mange ulveangreb. Trods sin størrelse er Dan Jørgensen kun 
halvandet år og stadig en knægt i lømmelalderen.
Foto: Ole Noermark Larsen

Det er et symptom på 
noget i vores sam-

fund, at man freder så 
stort et rovdyr i stedet 

for at bekæmpe det

Åses får og lam har ofte været angrebet af ulve. Her er resultatet 
af det 12. ulveangreb i september 2015. (Privatfoto.)

Det er et symptom på noget i vores samfund, at man freder så 
stort et rovdyr i stedet for at bekæmpe det, mener fårenes ven.
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Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi der 

er noget, jeg ikke kan forstå. 
Jeg har troet på Gud siden min 
barndom. Det har ligget helt na-
turligt for mig, også fordi jeg blev 
opdraget af kristne og bedende 
forældre.

 Men mine forældre var ofte 
syge, mest min mor, men også 
min far. Jeg husker, at min mor 
næsten hver dag klagede over 
smerter, og hun gik ofte til læge. 

Min far havde det også med 
smerter. Så var det ryggen. Så 
var det maven. Begge mine for-
ældre var hårdt arbejdende. Der 
var ikke noget, der kom nemt 
til dem.

Jeg selv er en kvinde i halv-

tredserne, og jeg føler, at jeg har 
arvet det med sygdom og smer-
ter fra mine forældre. Selvfølgelig 
er det ikke noget, mine forældre 
har gjort bevidst. Men jeg føler 
alligevel, at der har været en 
slags psykologisk påvirkning, 
som mine forældre har udøvet 
over mig, uden de har vidst om 
det. Men nok om det.

Jeg har en kristen veninde, 
som jeg kan sige alt til, og som 
jeg taler fortroligt med. Når jeg 
taler med hende om mine forskel-
lige svagheder og sygdomme, 
for de står næsten i kø hos mig, 
så siger hun blot: ”Der er nok en 
mening med det; en mening, som 
vi ikke forstår.”

Hun selv har aldrig fejlet no-

get, er sund og rask.
Jeg har også været til forbøn et 

par gange. Jeg synes ikke rigtig, 
det hjalp. 

Min veninde er nok speciel. 
Hun fejler intet. Hun siger, det 
skyldes, at hun spiser sundt og 
går lange ture hver dag.

Mon det nu også er helt rigtigt, 
for jeg spiser også sundt.

Lige fra jeg var barn, havde 
jeg svært ved at forstå, at mine 
forældre skulle døje så meget. 
De var jo troende og bad meget 
og talte meget om Jesus. 

Min mor var også søndagssko-
le-lærer, og min far arbejdede i 
kirken. Jeg kunne ikke rigtig for-
stå, at Gud ikke passede bedre 
på dem. Jeg syntes jo, at de 

gjorde så meget for ham. Jeg 
syntes ikke, de fortjente så me-
gen sygdom og smerte.

Er det naturligt, at kristne 
skal være lige så syge som alle 
andre?

Jeg lever nok med en varig 
tvivl. Er der noget i kristendom-
men, vi ikke forstår?

Er det med så mange syge 
kristne helt normalt?

Du må undskylde mine mange 
spørgsmål. Jeg håber, du har tid 
til at svare mig.

Hilsen fra
En tvivlende kristen

Kære tvivlende
Allerførst vil jeg slå fast, at det 

er rigtigt godt at spise sundt og 
gå lange ture hver dag.  

Men at det alene skulle være 
en garanti mod at blive syg, det 
tvivler jeg på. At spise sundt og 
gå lange ture vil jeg kalde sund-
heds-fremmende forholdsregler. 

Jeg har faktisk mødt mange, 
som spiste sundt og dyrkede 
motion, men som alligevel blev 
syge. Så sundheds-fremmende 
forholdsregler alene gør det ikke. 
I hvert fald ikke altid.

Du spørger også, om det er 
naturligt, at kristne skal være lige 
så syge som alle andre?

Her vil jeg svare på dit spørgs-
mål ved stille dig et andet spørgs-
mål: 

 ”Hvilken forestilling har du, 
ja, måske mange kristne om det 
normale liv som kristne?”

Tror vi, at det normale kristen-
liv er et sygdoms- og smertefrit 
liv, ja, måske også et så godt som 
problemfrit liv? 

Hos Bibelens mennesker mø-
der vi noget andet. Hos dem 
møder vi sygdom og ulykker, 
sorg og smerte. 

Vi møder hos dem hændelser, 
som var uforklarlige, og som 
fi k dem til at udbryde: ”Hvorfor 
Gud?” og ”Hvor er du henne 
Gud?” - ”Har du lukket Himlen 

til, Gud?” og mere i samme stil.
Vi tror, at når vi læser om 

sådanne hændelser og om Bi-
belens mennesker, så var det 
noget, der skete dengang. 

Vi kan måske have svært ved 
at tro, at det skulle være noget, 
der er aktuelt i vores tid for mo-
derne kristne. 

Mange ”nye” kristne er sågar 
faldet fra troen, når de opda-
gede, at det kristne liv ikke var 
”rosenrødt”. Den opfattelse af 
kristenlivet havde de desværre 
fået, da de kom til tro.

Vi kan let få den tanke, at 
vi som kristne burde være for-
skånet for at opleve sygdom og 
smerte, ja, alt det tragiske. 

Vi kan få den tanke, at sådan 
noget fortjener vi ikke. 

Det er også den tanke, du 
er inde på med hensyn til dine 
forældre. Du syntes ikke, de 
fortjente at døje så meget med 
sygdom og smerte, når de gjorde 
så meget for Gud. 

Men det kristne liv er ifølge Bi-
belen ikke baseret på fortjeneste. 
Ja, det er livet i det hele taget 
ikke for nogen som helst. Det er 
ikke sådan, at de gode har det 
godt, og de onde har det dårligt.

Du spørger, om der er noget i 
kristendommen, vi ikke forstår? 
– Og om det med så mange syge 
kristne er helt normalt?

Her vil jeg sige med din ven-
inde: ”Der er nok en mening 
med det, en mening, som vi ikke 
forstår.”

Men betyder det så, at vi bare 
skal lade stå til og bøje nakken 
under sygdommens åg?

Nej. Vi skal huske på, at det 
kristne liv er en kamp. Det er det, 
Paulus minder os om i Efeserbre-
vet kap. 6, versene 10 -20. Her 
vil jeg særligt fremhæve vers 16:  
”Overalt skal i løfte troens skjold, 
hvormed I kan slukke alle den 
Ondes brændende pile.”

Jeg opfatter sygdom som en 
af den Ondes brændende pile. 

Sygdoms brændende pile 
forsøger jeg at slukke, så godt 
som jeg kan, ved forbøn. Forbøn 
er min måde at løfte troens skjold 
på for de syge.

Sygdom er en brændende 
pil, som forsøger at ødelægge 
og nedbryde Guds gave til os. 
Gaven hedder livet.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
For en tid tilbage led jeg af en 

meget dårlig tyktarm. Jeg kom 
til et af dine møder, og du bad 
for mig.

Jeg ville også gerne have en 
salvedug. Den sendte du så.

Før jeg fi k forbøn og salvedug, 
led jeg ofte af forfærdelige smer-

teanfald. De kom både dag og nat. 
Men var nok værst om natten, når 
jeg lå stille. 

Men siden jeg fi k salvedugen 
og har den på mig både dag og 
nat, så er smerteanfaldene op-
hørt. Det takker jeg Jesus for. Du 
sagde jo nemlig, at det var bøn-
nen til Jesus, der gør forskellen.

Kærlig hilsen fra
En taknemmelig kvinde

Hvorfor rammer sygdom så uretfærdigt?

Vi kan kæmpe mod det onde med bøn

Smerte-anfaldene er ophørt

Jeg har en veninde, som jeg kan tale fortroligt med. Når jeg 
taler om mine forskellige sygdomme, så siger hun blot: ”Der 
er nok en mening med det; en mening, som vi ikke forstår.”

Det er ikke sådan, at de 
gode har det godt, og de 

onde har det dårligt.
Det kristne liv er ifølge 

Bibelen ikke baseret på 
fortjeneste, men på tro.
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Af journalist Steen Jensen

Da Aase Overgaard var 41 år, 
lagde hun sig i sengen og blev 
liggende. Der skulle gå 22 år, 
før hun rejste sig igen. I alle 
årene plejede Jens sin syge 
hustru. Men i dag er det hende, 
der passer ham, efter at han 
for tre år siden blev ramt af en 
blodprop.

I et parcelhus i Aarhus vest 
sidder Aase og Jens Overgaard 
og fortæller om de 22 år, da Aase 
lå i sengen døgnet rundt og måtte 
have hjælp til alt. En fejloperation 
af en diskosprolaps gik helt galt 
og førte bl.a. til lammelse af det 
venstre ben.

Men for 5-6 år siden kom der 
pludseligt liv i først tæerne, så 
foden og i løbet af nogle måneder 
i resten af benet. Efter et år kunne 
Aase igen gå og stå. 

Aase fortæller. Og ind imellem 
gentager hun ordene for Jens, 
som efter sin blodprop hører og 
ser dårligt. Ordene bliver udtalt 
med varme og kærlighed. 

- Nu fortæller jeg lidt om, hvem 
jeg er, siger Aase henvendt til 
Jens, mens hun skæver over på 
journalisten.

- Ja, hvem er du? spørger Jens 
drillende og smiler.

Ægteparret er helt åbenlyst tæt 
forbundet. Der drilles kærligt, og 
grundtonen er harmoni og glæde. 
Jens med sin skæve humor, og 
Aase med sin varme omsorg.

Nye værdier
Tro nu ikke, at Aase er blevet 

bitter af de mange år, hun til-
bragte i sengen. 

- Nej, bitterhed er jeg heldigvis 
blevet fri for. Det tager jeg også 
som en gave, siger Aase.

Det var 22  år, hvor Aase ikke 
kunne gå på toilettet og måtte 
vendes fem gange i døgnet, og 
stort set aldrig kom uden for en 
dør, og kun sjældent udenfor 
sengen. Og ind imellem stak 
ensomheden til hende.

- Men det var ikke kun grimme 
år. Jeg begyndte at digte og male 
og lave smykker, da jeg lå der, 
fortæller Aase og smiler.

Hun fandt nye værdier. Blev fx 
lydhør overfor morgenens første 

fuglefl øjt fra haven, og i alle årene 
var hun dén, som mennesker rin-
gede til, når de havde behov for et 
godt råd eller forbøn. Hun lå jo dér 
og havde masser af kvalitetstid at 
øse af. Hun har siden ungdom-
men været engageret i Blå Kors 
både som ansat og som frivillig, 
og da hun blev syg, fortsatte hun 
med at yde omsorg og trøst i te-
lefonen. Det har mange benyttet 
sig af i årenes løb.

Datter blev voksen imens
- Min yngste datter var omkring 

10 år, da jeg kom til at ligge, og 
det var noget af det hårde ved 
det. Senere blev hun voksen og 
blev gift og fi k børn, og det var 
barsk, at man ikke kunne være 
med. Jeg havde jo også mine 
dumme stunder, og engang 
sagde jeg:  ”Gad vide, hvad jeg 
egentligt er her til?” – men så 
sagde min egen pragtfulde mor 
de kloge ord, at jeg ligger der for 
at samle trådene for min familie 
og sådan. Det var rigtigt nok. Det 
har bl.a. betydet, at jeg fi k mere 
tid til mine børnebørn, da de kom 
til, fortæller Aase.

- Min mor sagde også engang:  
Prøv at skrive op i løbet af dagen: 
de positive ting og de negative 
ting. Når dagen så er gået, tæller 
man sammen, og hvis man så er 
indstillet på at få det hele med, 
også dagens første fuglefl øjt, så 
er der mest af det positive. Og det 
er rigtigt, siger hun.

22 år indendøre
I de 22 år kom Aase Overgaard 

kun udenfor døren, da hendes 
forældre fejrede guldbryllup, og 
når Falck ind imellem kom og bar 
hende ud på en båre, fordi hun 
skulle på sygehuset.

Haven udenfor parcelhuset så 
hun kun gennem vinduet. Den 
passede Jens, men magter det 
ikke længere. Det gør Aase til 
gengæld nu, og hun har fået lavet 
rigtig meget i haven, siden hun 
rejste sig fra sengen. Hun har i 
det hele taget fået meget at gøre, 
siden Jens blev syg, fordi han ikke 
kan så meget nu.

Den store omsorg og kærlig-
hed, han viste hende i alle årene, 
da han sled og slæbte og klarede 
det meste i hjemmet, bliver på en 

måde betalt tilbage nu, hvor det er 
ham, der har hjælp behov.

- Hvis jeg skulle have været 
det mindste i tvivl om, at Jens 
elskede mig, så véd jeg det nu, 
indskyder Aase med et smil.

Syg som barn
Allerede som barn var Aase tit 

syg med en begyndende astma, 
som har fulgt hende siden. Hun 
var lille og splejset og voksede op 
lidt vest for Aarhus, med far, mor 
og fem søskende. 

14 år gammel kom hun ud at 
tjene på en gård. Der kom hun 
til at knokle og hjalp bl.a. til ved 
høsten, og dér begyndte de første 
problemer at vise sig med ryggen.

Da hun giftede sig med Jens, 
blev hun involveret i Blå Kors, 
først som frivillig, senere som 
centerleder i Aarhus. I årenes 
løb er ægteparret også kommet i 
Indre Mission.

Senere fi k hun job i en bør-
nehave, men måtte stoppe på 
grund af problemer med astma og 
ryggen. På det tidspunkt havde 
ægteparret fået deres tre børn, 
to piger og en dreng, som alle 
senere blev gift og fi k børn.

Aase fortæller med stor glæde 
og forventning, at hun og Jens 
snart skal med børn, svigerbørn 
og syv børnebørn til Lalandia i 
Billund i nogle dage.

Fantastisk og pragtfuldt
Dén slags fornøjelser var helt 

utænkelige i de mange år, da 
Aase lå vandret i sengen. Den-
gang havde hun indstillet sig 
på, at hun sikkert aldrig kom til 
at gå igen, og det var også det, 
lægerne sagde til hende.

Derfor var det, med Aases ord, 
”fuldstændig fantastisk, vanvit-
tigt og pragtfuldt”, dengang hun 
for fem år siden igen kunne gå 
og stå. 

- Jeg lagde mig i sengen som 
41-årig og stod op som en ældre 
dame. Det var godt nok lidt spøjst 
og en lidt voldsom oplevelse, 
smiler Aase.

Mirakler
Hun bruger ordet ”mirakel”, for 

mindre kan ikke gøre det.
Det var et mirakel dén dag, da 

hun lå i sengen og vrikkede lidt 

med tæerne på højre fod, sådan 
som hun plejede, men pludseligt 
opdagede, at hun også kunne be-
væge tæerne på venstre fod. Og 
det var et mirakel, da hun opda-
gede, at hun også kunne bevæge 
foden, og senere hele benet. Dét 
ben, som ellers havde været helt 
lam i 22 år. Men der gik endnu et 
års tid, før hun kunne rejse sig 
og gå rundt i stuen og senere ud 
i haven, som hun havde ligget og 
kigget ud på i alle de år.

Hun kan ikke forklare, hvad 
der skete. Mange havde bedt for 
hende i årenes løb, men bed-
ringen skete ikke i forbindelse 
med et helbredelsesmøde eller 
lignende. Det skete bare. 

Nogle gange griber Gud ind 
hér og nu. Det har Aase også et 
eksempel på.

På et tidspunkt skulle hun 
opereres for en polyp

 i næsen. Aftenen før operatio-

nen lå hun i sengen og var ked 
af det og småtudede. Hun bad til 
Gud om, at hun måtte blive fri for 
operationen.

- Da jeg vågnede, blev jeg vildt 
forbavset, for jeg kunne trække 
vejret gennem næsen. Og ikke 
nok med det. Jeg fandt et spejl 
frem. Den var væk. Fuldstændig 
væk. Og jeg vækkede min mand 
og sagde: Kom lige over og kig 
på mig, om det ikke er rigtigt. Det 
var det. Det var et under, og jeg 
kan ikke forklare det anderledes. 

Så ringede jeg ind på ho-
spitalet, for jeg skulle jo afl yse 
operationen. Så sagde de, at det 
kunne vist ikke passe, at den var 
væk. Så sagde jeg, at jeg tror på 
Gud, og at jeg havde bedt om det 
her, og den er altså væk. 

Jeg sagde, at de da gerne måt-
te se det, og det ville de gerne, 
så jeg kom ind på hospitalet, hvor 
lægen kunne konstatere, at den 

var væk. Men ligefrem at tage den 
forklaring, jeg gav, var han ikke 
meget for, smiler Aase.

Lægefejl
Da hun som 41-årig blev fejlo-

pereret, skete det efter fl ere års 
rygproblemer.

Mens hun lå på maven på 
operationsbordet, kom lægerne 
til at operere det forkerte sted. 
Hun mistede føling i hele venstre 
ben, så hun hverken kunne gå 
eller stå. I en efterfølgende rets-
sag tilkendegav dommeren, at 
der var sket lægefejl, og det var 
nok for Aase.

Jeg fi k bekræftelse på, at der 
var sket en fejl. Så var der altså en 
grund til, at jeg lå dér, og en grund 
til, at jeg havde så ondt, siger hun.

Fortsættes side 15

Miraklet skete virkelig:

Aase stod op 
igen – efter 
22 år i sengen!
Aase Overgaard fra Aarhus lå på langs i 22 år efter en fejloperation 
og kunne hverken gå eller stå, men i dag passer hun både haven 
og sin syge ægtemand.

Sådan lå 
Aase Overgaard 
døgnet rundt 
fra hun var 41 år 
og 22 år frem...
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Jøde opdagede at
Jesus er Messias
- Hvis Yeshua virkelig er ’Vejen og Sandheden og Livet’, så er jeg 
villig til at opgive al min modstand og følge i dine fodspor, om 
jeg så skulle være den eneste jøde i hele verden, der gjorde det!

Sådan bad jøden Jacob Damkani, efter at en kristen ven havde 
forklaret ham, hvem Jesus virkelig er. Som jøde og israeler var Jacob 
blevet opdraget til at forkaste ’de kristnes Yeshu’, som han mente, 
var årsagen til de sidste 2000 års jødeforfølgelser.

Efter at Jacob havde bedt ”Abrahams, Isaks og Jakobs Gud” 
åbenbare sandheden, begyndte han at græde over sin synd. Det 
havde ikke tynget ham før. Men nu oplevede han at blive tilgivet, at 
føle sig  som en nyfødt baby og let som en fjer at glæde. 

Herefter brændte Jacob Damkani efter at hjælpe andre, først og 
fremmest jøderne, til at lære Jesus Messias at kende.

Jøderne er uden håb
Jacob Damkani oplevede nu et kald til at vende tilbage til Israel fra 

USA for at dele Guds gode nyheder med sine tidligere landsmænd. 
Men afrejsen blev udskudt, indtil Jacobs bror døde og skulle begra-
ves i Israel. Og familiens sorg, som kom til udtryk i kaddish-bønnen 
for de døde, rørte ham dybt:

”Jeg aner ikke, hvad min far og mine brødre tænkte dybt i deres 
hjerter, da de løftede deres stemmer for at fremsige kaddish’en. 
Troede de virkelig, at Shmuels sjæls frelse afhang af, hvor fl ittigt de 
fremsagde kaddish’en hver dag, hver måned og senere hvert år på 
årsdagen for hans død? Hvor gik jødernes tro galt?”

En tragedie blandt kristne i Arizona havde vist Jacob styrken i det 
kristne håb om evigt liv. Men jøderne havde ikke dette håb. Derfor 
begyndte Jacob nu at lære jødiske rabbinere om Jesus og hvordan 
han er den eneste, som kan frelse både jøder og ikke-jøder.

Jacob startede i 1984 organisationen Trumpet of Salvation, hvis 
formål det er at bringe evangeliet ’tilbage til det jødiske folk.’ Jacob 
og hans team af medarbejdere med både jødisk og ikke-jødisk 
baggrund deler evangeliet på gaden i Israel, selv om de ofte bliver 
udsat for både verbal og fysisk overlast fra religiøse jøder.

Hvad er frelse?
I bogen ’Hvorfor lige Mig?’ fortæller Jacob Damkani om  opvæk-

sten i Israel, sit oprør mod familien og livet i USA, hvor han lærte 
Jesus at kende. Bogen indeholder mange sort-hvide billeder fra 
Jacobs liv, ikke mindst fra missionsarbejdet. 

Mens han fortæller sin egen livshistorie, forklarer Jacob Damkani, 
hvad Bibelen siger om fx Guds hellighed, pagten med Abraham og 
den nye pagt, som Jesus indstiftede ved sin død og opstandelse. 
Jacob Damkani understreger i bogen, at der kun er frelse ved troen 
på ”Yeshua HaMashiach” (Jesus Messias) - og det gælder både 
jøder og hedninger.

Bodil

Jacob Damkanis bog 
’Hvorfor lige mig?’ er på 
265 sider. Pris 199 kr. 
Udgivet på eget forlag 
Forhandler: Hosianna.dk

Af Bodil Lanting

Jacob Damkani havde netop 
afsluttet arbejdet med en fi lm 
om sit eget liv. To dage efter et 
besøg i Danmark tog han sin 
daglige svømmetur, da han 
blev ramt af stærke smerter 1 
km uden for kysten.

Han plejede at starte dagen 
med en frisk svømmetur klokken 
fem om morgenen ud for Tel Aviv. 
Men den 5. august 2015 gik det 
helt anderledes.

Omkring en kilometer fra ky-
sten følte Jacob pludselig en 
stærk smerte i brystet. Det varede 
måske i ti sekunder. Så følte han 
en voldsom smerte i venstre ben. 
Det varede måske et minut. Jacob 
indså, at han måtte kæmpe for 
sit liv. Han vidste ikke, at han 
havde sprængt hovedpulsåren. 
Han vidste bare, at han måtte og 
skulle kæmpe sig ind til bredden.

En række af mirakler
Hustruen Elisheva fortæller et 

par dage senere om det, hun selv 
kalder ”en hel række mirakler” 
under forløbet:

For det første, at Jacob klarede 
at komme op på stranden trods 
voldsomme smerter.

For det andet, at Jacob hurtigt 
kom på Ichilov Hospital. I første 
omgang afviste han nemlig at 
tage med den ambulance, der 
kom frem til stranden. 

For det tredje, at lægerne 
straks forstod, hvad der var galt, 
selv om Jacob ikke var i stand til 
at forklare det. Der er kun ca. 20 
patienter om året med en sprængt 
aorta på dette hospital - og de 
fl este af dem er trafi kofre. 

For det fjerde, at Jacob blev 
operet af en meget dygtig læge. 
Han klarede at genskabe aorta, 
og Jacob blev hurtigt stabil efter 
operationen, forklarer Elisheva.

Under den otte timers ope-
ration savede lægerne gennem 

Jacobs brystben for at kunne 
reparere den sprængte hoved-
pulsåre over hjertet.

Alt dette skete kun to dage efter 
Jacobs hjemkomst fra en fore-
dragsrejse i bl.a. Danmark. Han 
havde netop afsluttet arbejdet 
med fi lmen “The Messenger” (på 
hebraisk “Ha-Mevaser”).

Takker Gud for miraklet
- Jeg ser ikke en forbindelse 

mellem min sygdom og operatio-
nen og så min fi lm. 

Jeg takker bare Gud, fordi han 
valgte at lade mig leve. Jeg har 
hørt, at 95% af dem, der oplever 
denne type medicinsk nødsitua-
tion, dør af den. Men i mit tilfælde 
skete det endda ude i havet. Gud 
reddede mit liv, fordi jeg endnu 
ikke er færdig med min mission, 
forklarer Jacob.

Den Jesus-troende jøde har 
bygget et professionelt tv-studie 

og bemandet det med eksperter. 
Herfra udsendes budskabet om 
den jødiske Messias på kristne 
TV-stationer over hele verden.

Jacob har også startet en inter-
net radio og tv-kanal for at sprede 
budskabet om frelsen. Og i vor 
tid er det vigtigt at kommunikere 
via fi lm.

- Folk sidder limet til skærmen. 
De læser færre bøger og ser fl ere 
videoer, siger han.

Filmen om Jacob
- Ideen om at lave en fi lm var 

noget, der brændte i mig i fl ere 
år. Men timingen er altid i Guds 
hånd, og tiden er kommet nu. 

Doron Eran er en af de førende 
instruktører. Han så mig på skær-
men, da jeg fortalte om min tro. 
Det var i en fi lm, han lavede om 
messianske jøder, og han sagde: 
”Vi er nødt til at lave en fi lm om 
den fyr!” Og jeg var parat - det var 
sådan, ’The Messenger’ blev til.

Doron og hans team stillede en 
masse spørgsmål. De ville gerne 
forstå det med den messianske 
tro. Og ligesom alle os andre 
længes de efter at se en ændring 
i israeleres forhold til Yeshua 
(Jesus), fortæller Jacob Damkani.

Filmen fortæller historien om 
den nu 65-årige missionærs liv. 
Hverken vrede jøder eller nogen 
andre kan stoppe ham. Jacob 
er blevet angrebet, anklaget og 
forbandet for sin forkyndelse. Men 
han brænder stadig for at fortælle, 
at Yeshua er den jødiske Messias.

Jacobs drøm
- Hele fi lmen handler om, at 

mennesker i Israel skal se Jesus 
som jøde. Jeg har meget store for-
ventninger om, at folk i Israel, selv 
de ledende rabbinere, må vågne 
op og genkende Yeshua som 
Messias - og at der vil komme 
en åndelig fornyelse og en ægte 
reformation. Det har været min 
store drøm og mit mål, siden jeg 
selv blev født på ny.

Ved Guds nåde og til trods 
for alle mine svagheder og fejl 
har jeg aldrig sluppet den drøm. 
Det var faktisk profeternes drøm, 
såvel som Yeshuas og apostlenes 
drøm. Det er Guds drøm - og det 
må være drømmen og målet og 
visionen for alle sande troende, 
siger Jacob. 

Hvorfor lige Jacob?
Jacob Damkanis bog ”Why 

Me?” (”Hvorfor lige mig?”) blev 
skrevet for 25 år siden. Den 
fortæller, hvordan han selv som 
”fortabt hippie” med jødisk bag-
grund kom til tro på, at de kristnes 
Jesus er jødernes Messias. 

Bogen er blevet læst af over en 
halv million israelere, og mange 
af dem er kommet til tro på Jesus 
ved at læse den. Den er oversat til 
en række forskellige sprog.

Men selv om bogen stadig gør 
stort indtryk på læserne, er tiden 
kommet til at lave fi lm, mener Ja-
cob. Han inviterer alle kristne til at 
lave udsendelser fra hans studie.

“The Messenger” havde pre-
miere i Tel Aviv et halvt år efter 
Jacobs sygdom og operation.

Jacob svømmede for
livet ude i Middelhavet
To dage efter et besøg i Danmark var Jacob Damkani tæt på at dø nær Tel Aviv. 

Hovedpulsåren sprang under en svømmetur:

- Kun 5 % overlever, at hovedpulsåren eksploderer, men jeg 
måtte også svømme i land her. For jeg skal fortælle fl ere om 
Jesus, fortæller Jacob Damkani tre måneder efter sin operation.

Mange jøder tror ikke, at Jesus er deres Messias. Men organi-
sationen ’Trumpet of Salvation’ deler budskabet med dem.

- 95 % af dem, der 
oplever denne type 

medicinsk nødsitua-
tion, dør af den. Men i 
mit tilfælde skete det 
endda ude på havet.
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Af Tina Varde

Ingeniør Harry Zaveri har boet 
i Danmark, siden han var 28 år. 
Han kommer fra Indien og var 
vokset op med en anden religi-
on,  men valgte som teenager at 
blive kristen - efter en åndelig 
oplevelse i London.

 Da Harry Zaveri var 17 år, rej-
ste han over til sin bror i London 
for at studere.  

- Da jeg startede i august, mød-
te jeg en mand fra Nigeria. Alle-
rede i december skulle vi til eksa-
men i fysik og matematik. Vi hjalp 
hinanden ved at læse sammen.

- Så fortalte min nye ven mig 
præcist, hvad jeg skulle læse af 
det store pensum for at bestå. 
Det gjorde jeg. Og netop dét, han 
havde nævnt, dukkede op i mine 
eksamens-opgaver!

Oplevelsen gjorde Harry meget 
nysgerrig og han spurgte:

- Hvordan vidste du det?
- Min ven svarede ”Det betyder 

ikke noget”. Men jeg var større 
end ham, så jeg låste ham inde 
i klasseværelset, og sagde: ”Du 
får ikke lov til at gå, før du fortæl-
ler det”.

- Efter tre kvarter fortalte han, 
at han havde visioner. Han kunne 
se ting. Senere begyndte han at 
fortælle mig om, hvad han ople-
vede, fortæller Harry.

En dag fortalte vennen, at han 

ville faste 9-10 dage i træk. ”Hvor-
for?” spurgte Harry og drillede 
ham lidt. ”Jeg ønsker at se meget 
mere af Guds rige”, lød svaret.

Nigerianeren var under studier-
ne i færd med at oversætte Biblen 
til sin afrikanske stammes sprog.

- Jo mere, jeg lærte ham at 
kende, jo mere blev jeg tiltrukket 
af at blive kristen. Han pressede 
mig ikke, men skabte en tillid i 
mig, så jeg fi k lyst til at blive kri-
sten. Derfor lod jeg mig døbe ca. 
seks måneder efter, at jeg havde 
mødt ham, siger Harry, som i dag 
er 73 år.

 
Kæmpe omvæltning

At skifte tro var en kæmpe 
omvæltning for Harry. 

- I starten gik jeg stadig med 
den vest, man går med i min 
gamle religion. Jeg læste et ka-
pitel i Biblen hver dag, som min 
ven havde anbefalet mig, men jeg 
beholdt mine ”bønne-bøger” fra 
min gamle religion – bare for en 
sikkerheds skyld, fortæller Harry.

 En sommerferie blaffede han 
til Italien med de gamle bøger 
i rygsækken. Men en aften, da 
han kom tilbage til herberget, var 
rygsækken stjålet.

 - Jeg tror, at Gud fjernede 
noget, som ikke længere skulle 
have nogen indfl ydelse på mig. 
Han accepterede ikke en anden 
religion i mig. 

Gud sætter os på prøve: Er du 

kristen? Tror du på Jesus? Lige 
pludselig – når man mindst venter 
det – står man i en situation, hvor 
man skal bekende sin tro. For 
eksempel, når man befi nder sig i 
en gruppe af gamle venner med 
andre religioner… så opstår situa-
tioner, hvor man må erkende og 
bekende sin nye tro, siger Harry. 

- De gange, jeg ikke erkend-
te Jesus, fi k jeg meget dårlig sam-
vittighed. Men Guds kærlighed er 
stor. Hans overbærenhed fi k mig 
til at føle, at han ventede tålmodigt 
på mig. 

Personlige omkostninger
Harry stod i et dilemma. Hvor-

dan skulle han bekende sin tro 
på Jesus uden at såre sin dybt 
religiøse far, der havde betalt for 
hans uddannelse i London? 

- Kan jeg gøre ham så meget 
ondt, tænkte jeg, da jeg efter otte 
år i London skulle til Indien og 
fortælle ham det, forklarer Harry. 

Han får tårer i øjnene ved tan-
ken om, hvor svært det var for 
hans indiske familie dengang. Det 
var sårbart for alle parter, også 
fordi han valgte ikke at vende til-
bage til Indien efter uddannelsen.

Familien følte skuffelse over, at 
han skiftede tro og havde svært 
ved at forstå hans valg. 

- Men de overvejede aldrig at 
udstøde mig eller sådan noget, 
som man ofte hører, siger Harry.

Smerten i den periode kunne 

han ikke bære alene: ”Det må du 
klare, Jesus”, bad han. 

Og efterhånden sluttede fami-
lien fred med Harrys valg.

Blev velsignet
- Siden jeg blev kristen, har 

Gud velsignet mig med alt under 
himlen, siger Harry. Han blev 
ingeniør fra det bedste universitet 
i London. Han bestod eksaminer, 
som han aldrig troede, han kunne 
klare. 

- Jeg fik alt det, ens hjerte 
kan ønske - uden at jeg hav-
de bedt om noget. Jeg har været 
i 75 lande i mit arbejde som inge-
niør, og dermed har Gud også vist 
mig hele verden. 

Når man har fået så meget, 
kan man let blive hovmodig. Men 
min ven fra London var så ydmyg 
– et blødt og blidt væsen. Jeg 
spurgte ham, hvordan han gjorde 
det, og han svarede: ”Bed om 
den gave! Der er visse ting i ens 
psyke, som man ikke kan ændre 
selv, men Gud kan”.

Til Danmark
Mens Harry læste i Lon-

don, mødte han i en sommerferie 
en dansk kvinde i København. 
Som 28-årig fl yttede han sam-
men med hende i Danmark.

De blev gift og fi k en datter. I 
starten levede han som mange 
danskere og besøgte kun Folke-
kirken fx til konfi rmation og jul. 

Men da et af hans to børnebørn 
for 11 år siden blev døbt, be-
gyndte han at komme fast i kirken 
og blev selv døbt som voksen i 
Folkekirken.

Beder for andre
I 2011 fi k Harry lyst til at se sig 

om kirkemæssigt. Han havde hørt 
om Hans Berntsen, og tog med 
til en gudstjeneste med forbøn i 
Kulturcentret på Drejervej i Kø-
benhavn. Der hørte han også et 
foredrag om Healing Rooms.

I dag er han med til at bede for 
andre på Drejervej og også i He-
aling Rooms i Taastrup.

- Jeg ser og hører ikke så me-
get, når jeg beder, men dem jeg 
beder for kan mærke det, fortæl-
ler de mig. Det har jo ikke noget 
med mig at gøre, men er mellem 
dem og Helligånden, siger Harry. 

En dag var Harry på et hospi-
tal, hvor en mand på omkring 
45-50 år fi k kemoterapi. Da man-
den var færdig med behandlin-
gen, fi k Harry en indskydelse til 
at bede for ham. Han samlede 
sig sammen og spurgte om lov. 
Det fi k han og bad en hurtig bøn.

Tre-fi re måneder senere mødte 
Harry igen manden helt tilfæl-
digt på hospitalet: 

- Jeg spurgte, hvordan det 
gik, og han svarede: ”Min kræft 
er stoppet med at udvikle sig”. 

En anden gang, da Harry så 
en ældre mand med stok komme 
gående, spurgte han, om han 
måtte bede for ham. Først sva-
rede manden: ”Nej, jeg tror ikke 
på alt det der”, men Harry fik 
alligevel lov til at bede for ham.  

-Ti-femten minutter senere så 
jeg ham løbe efter bussen!

- For to år siden bad jeg for en 
ung dame med kræft. 

- Da jeg nogle måneder senere 
var til sommercamp i Mariager, 
kom hun løbende hen til mig 
og sagde: ”Jeg blev helbredt for 
kræft...!” Al ære til Gud!

- Så jeg bliver ved med at bede! 
Ikke som en pligt - for jeg bliver 
selv glad, når jeg gør det.

Jeg er meget taknemmelig for, 
at jeg blandt millioner af indere 
var så heldig at komme til Lon-
don og møde en kristen ven fra 
Nigeria. Det var som at vinde i 
lotteriet, slutter Harry.

Indiske Harry blev 
kristen og dansker

Jeg føler, jeg har vundet i lotteriet, siger ingeniøren Harry Zaveri. 
Han var både zarathustra-troende og tilbad Sai Baba,  

men blev kristen under studierne og har boet i Danmark, siden han var 28 år.

Harry Zaveri valgte som ung at blive kristen, selv om det var 
svært for hans forældre. De tilhørte en gammel persisk religion, 
Zarathustrismen, og bad desuden til Sai Baba om mirakler. 

Søgte Allah, men fandt Jesus
Efter tre års intellektuelle diskussioner, ét syn og tre drømme måtte Nabeel Qureshi overgive sig.
Nabeel Qureshi, en ung vestlig 
muslim, brugte tre år på at 
diskutere tro med sin kristne 
studiekammerat David. Han 
fortæller om sin trosrejse fra 
islam til kristendom i bogen 
”Søgte Allah - fandt Jesus”.

Nabeel blev født i USA i 1985. 
Hans pakistanske forældre var 
hengivne muslimer og i en al-
der af 6 år havde Nabeel læst 
hele Koranen. Han voksede op 
i overbevisning om, at der er én 
sandhed, og den sandhed er 
islam. I skolen diskuterede han 
hellere end gerne tro med sin 
skolekammerater, for han bar på 
en brændende længsel efter at 
overbevise andre om, at islam var 
den rette lære.

På universitetet mødte han 
studiekammeraten David, som 
var kristen. De to blev hurtigt 
gode venner og kastede sig ofte 
ud i lange diskussioner om Jesus 
og Bibelen vs. Muhammed og 
Koranen. 

I sin iver for at vinde diskussio-
nerne med David kastede Nabeel 
sig over studier af Muhammeds 
liv og Koranens tilblivelse – en 
rejse som skridt for skridt åben-
barede facts for Nabeel, som han 
aldrig før var blevet præsenteret 
for under sin oplæring i islam. 
Muhammed var langt fra den 
perfekte profet, som Nabeel var 
oplært til at følge. 

Samtidig begyndte han at 
undersøge omstændighederne 

og troværdigheden omkring Jesu 
død og opstandelse. Ifølge Na-
beel hvilede kristendommen på 
tre ting: At Jesus påstod at han 
var Gud, at han døde på korset 
(muslimer mener, han blot var 
besvimet), og at han opstod fra de 
døde. Kritisk studerede han alle 
tre påstande. Stadig overbevist 
muslim, måtte han indrømme, at 
der var mellem 80–85 procent 
sandsynlighed for, at kristendom-
men var sand. 

Fornuft og overgivelse
- I tre år havde vi kæmpet mod 

hinanden på det intellektuelle 
plan, og det, der var begyndt i den 
første måned af mit første år, kul-
minerede endelig dagen før vores 
dimission. Jeg gav op. Men jeg 

opgav ikke islam. Ikke endnu. Jeg 
opgav fornuften, fortæller Nabeel. 

Som muslim ville det have 
store konsekvenser for Nabeel at 
vælge Jesus. Så han blev ved at 
klynge sig til sin barndoms tro. Da 
hans argumenter imod kristen-
dommen til sidst var blottet for al 
fornuft, udfordrede David Nabeel 
til at bede Gud selv åbenbare 
sandheden for ham. 

Efter tre drømme og et syn, 
erkendte Nabeel, at der samlet 
set ingen tvivl var:

- Nu kendte jeg sandheden: 
Gud kaldte mig til at tage imod 
evangeliet. 

Lisbeth
Nabeel blev i 2007 gift med Michelle, og i 2009 færdiggjorde han 
sit medicinstudie. Efterfølgende gik han ind i et kristent arbejde 
på fuld tid. Datteren Ayah er født i 2015.
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Af Steen Jensen

For et par måneder siden  døde 
Gene Cernan i en alder af 82 
år. Han var dét menneske, der 
senest har stået på månen. Han 
var også én af flere Apollo-
astronauter, som havde en spi-
rituel oplevelse og en følelse 
af Guds nærvær på turen ud 
i rummet.

Gene Cernan har fortalt, at da 
han stod på månen og så den 
blå jordklode lyse op i det fjerne, 
tænkte han: ”Der må være en 
Skaber af dette univers”.

Med hans død er der i dag 
syv tilbage af de 12 mænd, der 
har betrådt månen. Mænd, som 
dengang i slutningen af 60´erne 
og begyndelsen af 70´erne i 
direkte tv-transmissioner blev 
skudt afsted i Apollo-raketter 
og senere landede på månen, 

mens en hel verden fulgte med i 
åndeløs spænding.

Nu er generationen af Apollo-
astronauter langsomt ved at 
forlade os, og de, der stadig lever, 
er ældre mænd over de 80. 

Nadver på månen
En af de tilbageværende er 

Buzz Aldrin, nu 87, som var 
med Apollo 11 på den første 
månelanding i sommeren 1969. 
Han trådte ud af landingsfartøjet 
lige efter Neil Armstrong, som 
det andet menneske på månen. 

Under sit måneophold for-
rettede Buzz Aldrin nadver for 
sig selv, men holdt det i første 
omgang hemmeligt for NASA og 
for verden.

Buzz Aldrin, som dengang var 
ældste (menighedsrådsmedlem)
i sin presbyterianske kirke, havde 
fået det lille, handy nadversæt 
med sig på turen af sin kirkes 

pastor.
Grunden til, at han i første 

omgang tiede stille om sin nad-
verhandling var, at NASA havde 
advaret astronauterne mod at 
komme med religiøse statements. 

Året forinden - i julen 1968 
– havde en anden ekspedition, 
Apollo 8, været deroppe og som 
det første bemandede rumskib 
været i kredsløb om månen.

De tre astronauter på Apollo 
8 havde efter det første kredsløb 
set den lysende jordklode dukke 
frem og havde i begejstring læst 
højt for verden af de første 10 
vers i 1. Mosebog: ”I begyndelsen 
skabte Gud himlen og jorden” – 
os så videre.

Frank Borman, der var kap-
tajn på Apollo 8, har senere 
forklaret: ”Jeg havde en enorm 
følelse af, at der måtte være en 
kraft større end nogen af os – at 
der er en Gud, og at der afgjort 

var en begyndelse”.
Læsningen fra Skabelses-

beretningen fik sure ateister i 
American Atheists til at anlægge 
sag mod selve den amerikanske 
stat. Sagen blev afvist, men re-
sulterede dog i, at NASA af frygt 
for fl ere retssager advarede kom-
mende astronauter mod at lufte 
religiøse ytringer. Hvilket altså i 
første omgang fi k Buzz Aldrin til at 
tie om sin nadverhandling.

NASA kunne ganske vist lukke 
munden på astronauterne, når de 
var på ekspedition i rummet, men 
ikke forhindre, at andre senere 
hen fortalte om det Guds nærvær, 
de havde mærket derude.

’Mødte’ Jesus på månen
Af de 12 mænd, der har stået 

på månen, fi k oplevelsen måske 
den mest dramatiske konsekvens 
for James Irwin, der var med 
Apollo 15 i 1971.

Hans liv blev totalt forvandlet, 
og i de følgende 20 år rejste han 
verden tyndt og fortalte om må-
neoplevelsen og troen på Jesus. 

Fra 1973 og til sin død i 1991 
ledte han desuden fl ere ekspe-
ditioner til Ararat-bjerget i Tyrkiet 
i jagten på at fi nde Noahs Ark 
– helt overbevist om, at Bibelens 
skabelsesberetning er en sand, 
bogstavelig virkelig historie.

”Jeg mærkede Guds kraft 
stærkere, end jeg nogensinde har 
mærket den før”, sagde James 
Irwin om sine knapt tre døgn på 
månens overfl ade.

Irwin var opvokset i et kristent 
hjem, men var i årene op til 
Apollo-rejsen ikke en specielt 
aktiv kristen, snarere lidt lunken, 
hvilket ændrede sig radikalt.

Irwins ophold på månens over-
fl ade var dog lige ved at ende helt 
galt, da hans hjerte begyndte at 
slå uregelmæssigt, så lægerne 

i jordkontrollen, Johnson Space 
Center i Houston, en overgang 
frygtede for et hjertestop. Irwin 
selv var tilsyneladende ikke selv 
klar over den faresituation, han 
reelt var i, og bevægede sig 
omkring og fortsatte sit arbejde, 
som om intet var hændt.

På et tidspunkt havde James 
Irwin problemer med en planlagt 
opgave, og han besluttede sig 
for, at han ville forsøge sig med 
en bøn til Gud.

Pludseligt mærkede han et 
nærvær af Gud, langt stærkere 
end han nogensinde havde op-
levet det på jorden, og proble-
merne i opgaven, han skulle 
løse, forsvandt som dug fra solen. 
Følelsen af Guds nærvær var så 
stærk, at Irwin endda drejede sig 
rundt for at se, om Jesus virkelig 
stod der som en fysisk skikkelse.

Som hos andre, der har ople-
vet dramatiske møder med Gud, 

Drømmer du om et lærerjob
med højt til loftet og vide rammer?
i den frie skoleverden, hvor elevens  
personlige udvikling og dannelse er i fokus?
hvor der er plads til nytænkning  
og faglig fordybelse?
hvor det at dele tro og liv er en 
integreret del af hverdagen?
hvor engagement er en kernekompetence?

...så har vi drømmejobbet til dig på  
Sydvestjyllands Efterskole i Bramming

Ansøgningsfrist:  
Torsdag d. 19. april 2017, kl. 12.00 
Sendes via mail til se@s-e.dk 
Se hele stillingsopslaget på www.s-e.dk

Vi søger lærere til 2 faste stillinger 
fra 1. august 2017
Du har ét eller flere af følgende fag
Fodbold, drenge (trænererfaring)
Dansk
Tysk
Engelsk
- evt. matematik og musik. 
Måske kan du også spring, dans  
eller andre fag, du brænder for

”Der må være en Skaber...”
Flere af astronauterne fra Apollo-generationen og månelandingerne havde spirituelle oplevelser ude i rummet. Nogle var eller blev kristne.
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gav oplevelsen James Irwin en 
voldsom trang og kraft til at vidne 
om Gud, og allerede indenfor et 
år efter hjemkomsten fra månen 
forlod han NASA for at rejse 
verden rundt med sit vidnesbyrd.

”At Jesus gik på jorden er 
vigtigere, end at mennesket har 
gået på månen”, har James Irwin 
også sagt.

Fik en stærk følelse 
af sammenhæng

Den mest mystiske og ander-
ledes i klubben af månemænd, 
var Edgar Mitchell fra Apollo 14. 
Han havde en spirituel oplevelse 
på vej hjem fra månen, eller en 
”åbenbaring”, som han senere 
kaldte det. En pludselig og stærk 
følelse af, at universet er intel-
ligent, kærligt og harmonisk, som 
han i 1996 beskrev det i selvbio-
grafi en The way of the Explorer.

Men modsat de andre astro-
nauter, der havde en spirituel 
oplevelse, blev Edgar Mitchell 
ikke kristen. Han kastede sig i 
stedet over den alternative ver-
den, hvor han bl.a. udforskede 
telepati, uforklarlige fænomener 
og mente, at aliens havde be-
søgt vores planet. Han hævdede 
bl.a., at aliens havde forhindret 
en atomkrig mellem USA og 
Rusland. Han forlod NASA i 1972 
og grundlagde det metafysiske 
institut Noetic Sciences.

Edgar Mitchell blev ikke desto 
mindre manden, der bragte Bi-
belen til månen. I form af en 

mikrofi lm med hele King James 
Bible. Allerede den foregående 
Apollo 13 havde haft mikrofi lmen 
med ombord, men Apollo 13, der 
skulle være landet på månen, 

blev på turen derop ramt af en 
eksplosion i servicemodulet og 
måtte i stedet vende tilbage til 
jorden i en dramatisk rednings-
aktion.

Mikrofi lmen var i øvrigt blevet til 
på initiativ af Apollo Prayer Lea-
gue, en uafhængig organisation, 
der var blevet skabt i kølvandet 
på den katastrofale ulykke, der 
havde ramt den første Apollo-
opsendelse. De 3 astronauter på 
Apollo 1 omkom i 1967 alle i en 
brand i rumkapslen under en test 
på startrampen.

En af de omkomne astronau-
ter, Edward White, havde drømt 
om engang personligt at bære 
Bibelen med sig til månen. White, 
der var stærkt troende, havde i 
1965, som den første amerikan-
ske astronaut, været på rumvan-
dring fra rumskibet Gemini 4, og 
med sig på rumvandringen havde 
han haft en lille Bibel, fortalte han 
senere.

”Jesus er for evigt”
Charles Duke fra Apollo 16 i 

1972 er den yngste mand, der 
har stået på månens overfl ade 
i ca. 380.000 kilometers afstand 
fra jorden. Han blev senere en 
hengiven kristen.

Charles Duke havde tre år 
forinden siddet og bidt negle i 
kontrolcentret i Houston, da Neil 
Armstrong og Buzz Aldrin som 
de første mennesker landede på 
månen, og han havde tænkt, at 
ingen anden oplevelse nogen-
sinde ville kunne overgå dét i 
hele hans liv. Men han tog fejl, 
for i 1972 fi k han selv chancen 
og blev den 10. mand på månen.

Nu kunne intet vel overgå det-

te! Men han tog igen fejl. For seks 
år senere ”mødte” han Jesus.

”Vandringen på månen tog 
tre dage, men vandringen med 
Jesus er for evigt”, har Charles 
Duke sagt, og han blev en dedike-
ret kristen og grundlagde senere 
”Duke Ministry for Christ”.

Duke havde ingen egentlig 
spirituel oplevelse på månen. 
Men senere, da han blev kristen, 
forstod han, hvad det var, han 
havde været vidne til.

”Nu da jeg er en troende, for-
står jeg udsynet og forkyndelsen 
af salmisten: Himlen forkynder 
Guds herlighed. Himmelrummet 
forkynder Hans hænders værk”, 

har Charles Duke senere fortalt.
Foruden de nævnte har mange 

flere astronauter, bl.a. astro-
nauter fra det senere Space 
Shuttle program, erklæret sig 
som troende kristen. En endnu 
tidligere astronaut, John Glenn, 
der døde i december, og som var 
den første amerikaner i kredsløb 
om jorden i 1962, har bl.a. sagt 
om dét at sidde deroppe og kigge 
ud gennem den lille rude og ned 
på jorden:

”At kigge ud på skabelsen og 
ikke tro på Gud er en umulighed”.

Fra venstre ses James Irwin på månen med Apollo 15s månefartøj. James Irwin fi k et åndeligt gennembrud i rummet, og Buzz Aldrin (t.h.) holdt nadver, da han stod deroppe på månen. 

Apollo 11 bragte i 1969 de første mennesker til månen.
Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, 
illustreret.

Hvorfor evolutionsteorien ikke holder
”Karsten Pultz piller udvik-
lingslæren fra hinanden, så der 
ikke bliver sten på sten tilbage. 
Bogen er velskrevet og sætter 
fi ngeren på de ømme punkter. 
Hvor ville det være skønt, 
hvis mange fl ere, ligesom han, 
virkelig satte sig ind i sagen.” 

Helge Hoffmann.

h i dkd på wwwdd åå



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

BØGER & FILM OM PÅSKE  BØGER & FILM OM PÅSKE  

Bibelske fi lm 
The Bible
Storslået og episk TV-Serie, der giver 
liv til de dramatiske historier i Bibelen.
Indeholder 4 dvd’er. Kr. 199,00

Son of God
Livshistorien om Jesus fortalt fra hans 
fødsel gennem hans lære, korsfæstelse 
og ultimativ opstandelse. (Se også s. 2-3)
Kr. 98,00

The Passion
Følg de sidste 12 timer i Jesu liv. 
Instruktør: Mel Gibson
Kr. 99,95

Jesus - Manden der ændrede historien
Den kendte Jesus fi lm, der bygger på 
Lukas-evangeliet. 
Kr. 98,00

Find mange andre spændende fi lm og bøger fra forskellige danske forlag på hjemmesiden: Hosianna.dk

Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

J. Sejergaard & H. Højlund

Opstand om 
opstandelsen
En række præster og teologer uddyber i 
denne bog argumenterne for, hvorfor Jesu 
opstandelse skal forstås præcis så ligefremt, 
som folk i almindelighed opfatter den - og 
som de nytestamentlige tekster lægger op til.

Jesu opstandelse er nemlig den begivenhed, 
hvormed hele kristendommen står og falder. 
Som Paulus siger: ”Er Kristus ikke opstået, 
er vores prædiken tom, og jeres tro er også 
tom.” (1. Kor. 15,14)

Paperback, 158 sider. kr. 149,95

Stefan Gustavsson

Skeptikerens GUIDE 
til Jesus - 1
Til dig der stiller spørgsmål ved evangeliernes 
troværdighed, og dig der ønsker solide svar. 

Bogen er en lettilgængelig, men samtidig 
dybtgående rejse gennem historien for at 
afdække, hvad vi faktisk ved om Jesus, 
hvilke kilder vi har adgang til, og hvordan 
vi kan bedømme deres troværdighed. Er 
evangelierne i det hele taget brugbare som 
kildemateriale - sammenlignet med andre 
kilder fra antikken? 

Indbundet, 224 sider. kr. 249,95

Max Lucado

Da englene tav
En vandring med Jesus til Golgatas kors. Vi 
følger Jesus på hans sidste vandring. Ved at 
opleve den kan vi lære at gå vores egen. 
 
Intet Jesus gør er tilfældigt, og hans hand-
linger har fl ere formål. Det bliver din livs 
vandring - og den ender med døden. Jesus 
snakker ikke undervejs. Han holder ingen 
hvilepauser. Han vandrer med målet for 
øje - ind i den hellige by mod templet, hvor 
han smider kræmmerne ud, videre gennem 
Getsemane til rettergang og dom, og videre 
ad Via Dolorosa til korset, hvor selv engle 
bliver tavse.

Indbundet, 291 sider. kr. 199,-

Derek Prince

Købt med blod
På korset udholdt Kristus alt det onde, som 
tilkommer os, og i stedet fi k vi del i alt det 
gode, der tilkommer Ham. 

I denne provokerende bog, rig på skriftsteder, 
udforsker den anerkendte forfatter Derek 
Prince de ni ”guddommelige forvandlinger” 
af forsoning.
Det er ikke nok kun at kende til Kristi forso-
nende værk, bogen præsenterer midlerne til 
at gøre det virkeligt i vores egne liv. Ved at 
angre, ved at have tro og et forhold til Hel-
ligånden.

Paperback, 228 sider. kr. 200,-

Stefan Gustavsson

Skeptikerens GUIDE 
til Jesus - 2
I centrum af den kristne tro står den histo-
riske person: Jesus fra Nazaret.

Hans påstand om at være Guds søn og den 
lovede Messias og siden de første krist-
nes påstand om, at de havde mødt ham 
levende efter hans død på korset, udgør 
grundlaget for al kristen tro. 

Var det rigtigt, hvad Jesus sagde om sig selv? 
Og er disciplene troværdige vidner om hans 
opstandelse? For i så fald er Jesus ikke bare 
kristendommens, men hele menneskehedens 
hovedperson.

Indbundet, 272 sider. kr. 249,95
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Aase stod op igen...
Fortsat fra side 9.

Senere kom hun ind imellem til 
at bøvle lidt med kommunen for at 
få den hjælp, hun havde brug for. 
Bare dét at få en rigtig hospitals-
seng stillet op derhjemme var en 
kamp. Ægteparret måtte selv købe 
den første sygeseng, en brugt og 
slidt seng, og også dét at få en or-
dentlig madras betalt var besvær-
ligt. Aase oplevede også, at der 
ind imellem kom hjemmehjælpere, 
som ikke helt forstod, at man som 
sengeliggende derhjemme er i en 
sårbar situation, hvor det kræver 
lidt pli at være hjælper. Især var 
der én, der overtrådte hendes grænser, og som hun måtte opdrage 
lidt på, som hun siger.

Den største og bedste hjælp fi k Aase dog fra Jens. Han var 
oprindeligt bager, men stiftede på et tidspunkt sit eget hjemmeser-
vicefi rma. Når han var rundt til kunder, smuttede han tit i løbet af 
dagen hjem for at vende Aase i sengen. Han passede også haven 
alene i mange år og stod for husførelsen i hjemmet.

Datteren blev rask
Aase og Jens er ikke i tvivl om, at det er Gud, der har hjulpet 

dem igennem.
- Det er det helt, helt afgørende. Det har vi oplevet mange gange, 

siger Aase.
Sygdom har fulgt familien i alle årene og har også ramt børnene. 

Aase nævner den ældste datter, der havde været syg af en binde-
vævssygdom, siden hun var 18 år.

For to år siden begyndte datterens nyre at sætte ud, og det blev 
livstruende. En sygeplejerske ringede en dag til Aase, og under 
samtalen sagde sygeplejersken, at familien nok skulle ”begynde 
at give datteren nogle oplevelser”, for det var et spørgsmål om tid, 
før hun ikke var her mere.

- Jeg spurgte så, om hun var klar over, hvem hun havde ringet 
til. Jo, det var hun da. Jeg må sige, at vi var rystede over, at hun 
kunne fi nde på det. Hvis det skal fortælles, skal det fortælles af en 
læge, siger Aase.

Datterens nyre var helt færdig, og hun fi k et dialyseapparat in-
stalleret i hjemmet til at rense blodet. Den yngste datter tilbød sig 
så som donor og gav sin ene nyre til søsteren, og i dag har de det 
begge godt. De er på en måde blevet tættere knyttet til hinanden, 
siger Aase.

- Da du lå i sengen, havde du så indstillet dig på, at du skulle 
tilbringe resten af livet dér?

- Ja, det havde jeg. Det var også dét, lægerne mente. Vi var til en 
stor undersøgelse, og da vi var færdige, lagde lægen hånden på 
min skulder og sagde: ”Véd du hvad, du skal håbe på, at lægerne 
en dag bliver så dygtige, at de fi nder ud af noget”.

Så længe behøvede Aase ikke at vente. Hun mener, at Gud greb 
ind, da Han fandt det passende, også selv om der skulle gå 22 år.

Når Aase går rundt i sin stue, er det komplet umuligt at se, at hun 
har ligget fl adt ned i så mange år. Hun vimser omkring og fi nder 
billeder, henter kaffe og stiller beredvilligt op til fotografering.

Hun siger da også selv, at hun ”går rigtig godt” - så godt, at hendes 
fysioterapeut siger, at hun altså skal geare lidt ned. Skal Aase på 
længere ture, har hun en kørestol til formålet.

Men bare dét at kunne rejse sig fra den seng, hvor hun havde 
ligget i 22 år, var et så stort mirakel for Aase, at hun lige siden har 
brændt for at fortælle om det.

- Når man får sådan en stor gave, skal det bare fortælles videre! 
siger Aase.

Mystisk 
’fotografi ’
bekræfter
korsfæstelse
I en kirke i Torino i Italien 
opbevares et 4,42 meter langt 
ligklæde, som indeholder et 
uforklarligt ”fotografi” af en 
korsfæstet mand. Aftrykket 
bekræfter, hvad Ny Testamente 
fortæller om påskens vold-
somme begivenheder. 

Ligklædet har været kendt i 
næsten to tusinde år, men i mo-
derne tid har mange tvivlet på, 
at det kunne være det originale 
ligklæde, som Jesus var svøbt i. 

Ligklædet er i dag det mest 
undersøgte objekt i verden. Og 
de fakta, der nu er tilgængelige 
med moderne teknik, viser, at det 
er et næsten 2000 år gammelt 
3D-fotografi  af en person, som 
selv i de mindste detaljer svarer 
til Bibelens beretning om den 
korsfæstede Jesus.

Manden på aftrykket (Jesus) 
var ca. 1,75 høj, vejede 75 kg, var 
ca. 35 år, og havde skæg og langt 
hår bundet i en hestehale som en 
ortodoks jøde (ikke kortklippet). 

Forskerne har fundet 372 
sår efter piskeslag på mandens 
krop. De er påført af en romersk 
fl agrum-pisk med tre strenge og 
modhager af bly. Manden har fået 
124 slag. Jøderne forbød piskning 
med over 40 slag, for 100 slag var 
dødbringende. Men piskemær-
kerne viser, at offeret blev slået 
af to mænd, en på hver side. Den 
ene lidt højere end den anden.

Jesus har mærker af slag i 
ansigtet. Højre øje er hævet og 
hans næse beskadiget. I panden 
er der fl ere sår og en stor blod-
udtrædning. Han har blødt fra 
næsen, og læberne er fl ækket. 
Området omkring øjenbrynene 
er opsvulmet, især det højre, 
og kindbenet er meget hævet. 
Manden har blødt kraftigt fra en 
lang række af sår i hovedbunden. 

Han har været tornekronet med 
sylespidste torne, fra en plante 
som netop vokser ved Jerusalem.

Mærker på skuldrene tyder 
på, at manden har båret en tung 
bjælke efter piskningen, da ar-
rene er delvist udvisket. Bjælken 
var normalt af eg og vejede 50 kg. 

Skulderen er brækket efter et 
styrt. Panden er også skadet, og 
knæene har afskrabninger. 

Der er mærker efter nagler 
(tykke søm) øverst i hænderne. 
Kroppen har været i dødskrampe, 
men benene er ikke knust. Til 
gengæld er der et spydstik i højre 
side mellem det femte og sjette 
ribben. Såret fra spyddet måler 
4,5 x 1,1 cm. Altsammen svarer 
det til Ny Testamentes beretning. 

Jesus har virkelig lidt ufatteligt 
meget. Men aftrykket tyder på, at 
han kom til live igen - som ved en 
indre eksplosion. 

Henri.

På dansk er også udkommet 
”Det sande ansigt”, hvor læ-
gen Niels Svensson beskriver 
ligklædet. (Gyldendal).

Den italienske jurist Secondo Pia 
var den første, som fotograferede 
ligklædet. Et positivt billede viste 
sig overraskende på negativet.

To små mønter lå over øjnene. 
Disse viste sig at være romer-
ske mønter fra Pontius Pilatus’ 
tid, år 29-31 e.Kr. Kort før, 
Jesus blev korsfæstet år 33.

Den nye bog giver en kortfattet gennemgang af de vigtigste 
fakta. Jostein Andreassen og Oddvar Søvik: Torino-ligklædet, 80 
sider, farvefotos, 98 kr. Udfordringens forlag. Salg: Hosianna.dk.

Et maleri viser, hvordan jøderne på Jesu tid lagde et vævet lig-
klæde under og over den døde. Evangelierne fortæller, at ligklæ-
det lå sammenfoldet i den tomme grav efter Jesus’ opstandelse. 
Man kan derefter følge klædet i historien. Det blev bl.a. indmuret 
i en bymur i Edessa og senere bragt til Istanbul, og derfra til 
Frankrig af en korsridder, efter at muslimerne havde belejret 
Istanbul. Og til sidst kom det til Torino, hvor det overlevede to 
brande. Det var udstillet i 2015, men kan nu kun ses af forskere. 

Mellem de hvide brandmærker i siderne ses et uforklarligt aftryk 
af en nøgen mandsperson. Det er ikke malet på, men er brændt 
ind i stoffet i brøkdele af et sekund under noget, der ligner en 
reaktiv udladning fra kroppen.
 

Opstået fra de døde - i dag?   
Video-dokumentar om en mand, som opstod efter 3 dage

Den 30. november 2002, kl. 23.30 
døde pastor Daniel Ekechukwu i 
et biluheld. Men d. 2. december kl. 
17.30 kom han til live igen...
På videoen fortæller hans kone, far, 
læge, bedemand, og dem, der så 
ham kom til live igen. Selv fortæller 
han om, hvad han så bag døden i en 
åndelig, men meget virkelig verden, 
hvor der var både engle, himmel og 
helvede.

 98,-
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
27. -  29. oktober 2017

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Se mere på www.gittelykke.dk
Kontakt 20 10 17 60

Gitte Lykke Psyko-, par- & familieterapeut
 Medlem af Psykoterapeutforeningen
 Praksis i Torrild og Aarhus

Skal I med på
Weekend PREP parkursus

8.-9. april på Hotel Severin

Få din annonce med Ring 7356 1506

K  R  I  S
Kristen terapi og Rådgivning for 
Incestofre & Seksuelt misbrugte

KRIS er  l rådighed for dig, som har trauma  ske 
minder i din bagage. Kontakt KRIS: 

Tlf. 21950209 el. 50518818;  mail: kris@kris-dk.dk
Hjemmeside: www.kris-dk.dk

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

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

IPSICC
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Opstod Jesus virkelig fra de 
døde? Ja, svarer teologen Gary 
Habermas, som her præsen-
terer fi re grunde til at tro det 
utrolige.

Påske er tiden, hvor kirkerne 
fejrer, at Jesus vandt sejr over 
døden. Det er tiden, hvor vi foku-
serer på, at synd og sygdom og 
død ikke får det sidste ord. 

Vi glæder os over foråret og 
det spirende liv omkring os. Vi 
taler om håb. Men det hele står 
og falder med, at Jesus Kristus 
sejrede over døden - og at han 
vil give os del i sit evige liv, siger 
Gary Habermas.

Det er altafgørende, at vi kan 
stole på opstandelsen. Den store 
missionær og apostel, Paulus, 
skriver:

”Når I nu har fået at vide, at 
Kristus opstod fra de døde, hvor-
dan kan så nogle af jer påstå, at 
det slet ikke er muligt at genop-
stå? Hvis det ikke er muligt, så 
kan Kristus jo heller ikke være 
genopstået. Men hvis han ikke 
er genopstået, så er vores for-
kyndelse tom snak, og jeres tro 
til ingen nytte.” (1. Korinterbrev 
15:12-14)

Her skal vi se nærmere på fi re 
argumenter for, at Kristus opstod - 
og for at vi har så meget at glæde 
os over i påsken:

1. Den tomme grav 
og Jerusalem-faktoren

De bibelske beretninger om 
Jesus fortæller os, at hans grav 
var tom. Især to ting beviser sand-
heden i denne påstand.

Dr. Gary Habermas, som er 
bibelforsker og professor ved 

Liberty University i Virginia, pe-
ger på, at de første vidner til den 
tomme gav var kvinder. På Jesu 
tid regnede man ikke kvinder som 
pålidelige vidner. Hvis det med 
opstandelsen var en løgn, ville 
man have nævnt mandlige vidner.

Habermas argumenterer ud 
fra den tanke, at ingen ville have 
opfundet en beretning om kvin-
delige vidner. Det betyder, at det 
rent faktisk foregik som beskrevet: 
Nogle navngivne kvinder var de 
første, der fandt graven tom.

 
For det andet nævner Haber-

mas det, han kalder ”Jerusalem-
faktoren”. Jerusalem var et sted, 
hvor Jesus var kendt, og de første 
kristne henviste til den tomme 
grav, når de talte med skeptikere. 

Hvis de første kristne havde 
opdigtet historien, ville det have 
givet mere mening at sige, at 
Jesus var opstået i Rom eller et 

hvilket som helst andet sted. De 
ville aldrig have talt om Jerusa-
lem, for her kunne man  se graven 
ved selvsyn. 

Hvis Jesus ikke i virkeligheden 
var stået op og graven virkelig 
var tom, ville bedraget snart blive 
afsløret...

2. Disciplene var villige 
til at dø for denne tro

Ifølge Habermas er forskerne 
ikke i tvivl om, at Jesu disciple vir-
kelig troede på det, de forkyndte. 
Fra starten har de centrale bud-
skaber i den kristne tro været, 
at Jesus var Gud, at han døde, 
blev begravet og derpå opstod 
fra graven.

”Disciplene havde nogle ople-
velser, som de mente var møder 

med den opstandne Jesus”, 
forklarer Habermas i et interview.

Faktisk var disciplene så sikre 
på det med Jesu opstandelse, at 
de var villige til at vove livet for 
budskabet. Og mange af dem 
endte som martyrer for det kristne 
evangelium.

- Måske blev disciplene be-
draget. Måske var det halluci-
nationer, de så, indvender nogle 
skeptikere. 

Men vi må huske på, at den 
opstandne Jesus ikke kun blev 
set af enkeltpersoner. Jesus  viste 
sig for fl ere kvinder på en gang. 
Han viste sig også for alle discip-
lene, mens de var samlet, og han 
viste sig for to mandlige disciple, 
der gik på vejen til landsbyen 
Emmaus.

”Fordi alle disse begivenheder 
skete i grupper, fungerer det ikke 
med hallucinationer, påpeger 
Habermas.

Den anden mulighed er, at det 

som disciplene forkyndte og tro-
ede på var det historiske, sande 
budskab.

3. Selv fjender 
af Jesus blev omvendt

Vi forventer allesammen, at 
vore venner vil bakke os op. At 
de vil bekræfte sandheden i det, 
vi siger, hvis vi har brug for vidner, 
og at de vil støtte os. Men hvad 
med vore fjender? De fl este af os 
ville ikke satse på, at vore fjender 
ville bevidne sandheden af det, 
vi siger.

Men to helt specielle fjender af 
evangeliet blev senere talsmænd 
for kristendommen. Den første af 
dem var Jakob, der var bror til 
Jesus. Vi læser i Johannesevan-
geliet 7:5 og Markusevangeliet 
3:21, at Jakob ikke troede på 
Jesus. Men senere får vi at vide, 
at Jakob var en af apostlene 
(Galaterbrevet 1:19).

Det andet eksempel er apost-
len Paulus, som tidligere var en 
indædt modstander af kristen-
dommen - men endte med at 
blive en af søjlerne i den første 
kristne kirke.

Hvorfor skulle de bibelske for-
fattere (som ikke talte sammen, 
mens de skrev deres evangelier) 
begge inkludere vidnesbyrd fra 
Jesu fjender? Man skulle tro, at 
et vidnesbyrd fra en fjende ville 
være mindre troværdigt, så hvis 
evangelisterne inddrog det, må 
det være, fordi det rent faktisk 
var sandt.

4. Den første 
kristne forkyndelse

Vi kender nok alle ”telefon-
legen”, hvor et barn hvisker noget 
ind i øret på den næste i rækken 

indtil alle har hørt og videregivet  
det hørte. Problemet er bare, at 
det, som det sidste barn siger 
højt, stort set aldrig stemmer 
overens med det, den første 
person sagde.

Men det stik modsatte gælder 
med beretningen om opstandel-
sen. De første kristne begyndte 
straks at forkynde det gode bud-
skab. Peter prædikede for fl ere 
tusinde på Pinsedagen, der faldt 
50 dage efter Påsken. 

Teologer kan finde tegn på, 
at de første kristne prædikede 
budskabet meget tidligt efter Jesu 
korsfæstelse, siger Habermas. 
Derfor er det usandsynligt, at 
budskabet blev ændret i løbet af 
de få dage eller måneder, før det 
blev forkyndt i nærområdet.

Dette er kun fire beviser for 
opstandelsen. Forskningen vil 
kunne afsløre fl ere. Men forhå-
bentlig kan disse beviser forvisse 
dig om, Kristus er den, han siger  
at han er. 

Logik og beviser rækker kun et 
stykke af vejen. På et eller andet 
tidspunkt må vi derimod hver især 
vælge, om vi vil tro på Kristus.

Forhåbentlig vil mange af os 
møde Jesus denne påske og 
tage imod det gode budskab om, 
at han er Herren, der vandt over 
døden og graven, slutter Dr. Gary 
Habermas.

Bodil

Fire gode grunde 
til at tro påskens budskab

Mange turister besøger Gravhaven (Gordons Golgata) i Jerusa-
lem, hvor man kan se en tom grav fra Jesu tid. 

Dr. Gary Habermas fra USA 
har fortalt om de historiske 
forhold omkring Jesu død 
og opstandelse i en række 
videoer, bøger og artikler.

Nogle kvinder, bl.a. Maria Magdalene, var de allerførste vidner til, at graven var tom. 
Print fra fi lmen Son of God.

Simon Peter og fl ere af hans venner tog ud for at fi ske på søen nogle dage efter, at Jesus var død 
på korset. Men så stod Jesus på bredden og kaldte på dem.

Da Jesus blev korsfæstet, frygtede hans nærmeste for deres liv. Få uger senere fortalte de offentligt, at han var opstået. Hvad var der sket?

De første kristne 
begyndte straks at 
forkynde det gode 

budskab. 

Et skilt på døren ind til den 
tomme grav fortæller: ”Han er 
ikke her, for han er opstået”.
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Ferie

 

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 

 

 

INDBYDELSE
Velkommen  l Full Gospel møde M/K !

Helbredelsesmøde 
LØRDAG D. 29. APRIL 2017 - Kl. 14.00 

Arrangør: Full Gospel (tværkirkelig)
Evangeliekirken, Worsåsvej 5, Frederiksberg

Gra  s parkering fra kl. 15.00 på Frederiksberg!

    
SVEIN MAGNE PEDERSEN  

Svein Magne, Luthersk baggrund! 4 årig studier ved Ansgar 
Bibelskole! 29 maj 1971 fyldt af Helligånden! Modtog 

Helbredelsesgave og Guds kra  ! Siden prak  seret forbøn 
for syge! Har virket blandt indianere i Canada! Siden 1988 
evangelisk helbredelsestjeneste i Norge, Afrika, La  name-
rika og Indien med børnehjem samt vandbrønde for kas-

tesløse! Mange oplever Jesus  l frelse og helbredelse over 
alt! Svein Magnes virke er kendt fra norsk NRK TV, vision 

Norge TV og ugeblade. Se hjemmesiden www.mjl.no med 
vidnesbyrd om Guds helbredelse! Svein Magne siger: Uden 

Guds nåde og kra   er jeg intet!

       

Full Gospel Business Men’s Fellowship Interna  onal
STORKØBENHAVNS AFD.

Meget sang 
og musik

F R I   E N T R É
Sang og musik ved MAX BÜSMAN

Rig anledning  l personlig forbøn ved Svein Magne Pedersen
   Hvis kaff ebord ønskes fra ca. 15.30: Tilmelding nødvendig

T I L M E L D I N G
David Demandt, tlf.: 38 28 32 95 / mobil 60715474 (sms) 

- e-mail: daviddemandt@live.dk 
Alex Pedersen, mobil: 52 22 37 61 (sms) 

- e-mail: pedersen.alex@yahoo.com

HANS BANNER OVER OS ER KÆRLIGHED

2017
UGE 29 

ved Horsens

sommeroase.dk

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 d. 9/4 kl. 10:30
Benny Mikkelsen
TEMA: Frihed

Mattias Lekardal / David Hansen:
Lørdag d. 1/4 kl. 19:00  & Søndag 2/4  Kl. 10.30 & 19.00

Tværkirkeligt møde
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 7. april kl. 19.30. 
Taler: Carsten Dalsgaard, Cand. theol., Helligkors Kloster

Alle er velkomne!

Udlejning

Sommerhus udlejes
Bjælkehus på 61 m2 og 16 m2 overdækket terrasse samt 
stor åben terrasse. Indeholder stor stue, soveværelse, 
værelse, køkken og badeværelse. 6 sovepladser i alt. 

Ligger på naturgrund i Egsmark bakker v/ Ebeltoft. Tæt 
på strand, mange “oplevelsessteder”, bl.a. Nationalpark 
Mols Bjerge og Ebeltoft by samt Djurs sommerland og 
flere dyreparker. Pris pr. uge kr. 2.900,- + forbrug.

Kontakt Kirsten på tlf. 30296107.             

Agape søger psykolog

Agape har gennem de seneste år arbejdet med et pilotprojekt 
om troens betydning i mødet med kriser. Dette arbejde har 
medført at én af Agapes psykologer skal i gang med et ph.d.-
projekt og skal forske inden for feltet eksistentiel og religiøs 
kommunikation set i forhold til behandling. 

Derfor søger vi en psykolog på fuld tid i en fast stilling pr.  
1. juni 2017. 

Den psykologfaglige behandling, som svarer til bred almen 
praksis, tager udgangspunkt i en ressourcefokuseret tilgang 
samt den religionspsykologiske forskningsgren. 

Dine væsentligste opgaver vil være:
Psykologisk behandling via terapi til unge, voksne og par
Formidling via undervisning, kurser og artikler
Deltage i relevante dele af aktuelt ph.d.-projekt

Vi tilbyder:
At du er med i den fortsatte udvikling af religionspsyko-
logiske tiltag inden for terapi og behandling
En central placering i Agapes arbejde
Et engageret kollegafællesskab med ansatte og frivillige
Godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, udvikling, spar-

Du brænder for at være med i udviklingen og implemen-
tering af nyeste forskning
Du kan fokusere på ressourcer og muligheder
Du har erfaring med og lyst til at formidle og undervise
Der lægges vægt på gode kommunikations- og 
samarbejds evner samt evne til at bevare et professionelt 
overblik

 
Arbejdsstedet er i Silkeborg med start 1. juni 2017.
Ansøgningsfrist er 20. april 2017 kl. 12.00. 
Kontakt Annette Bech Vad for yderligere oplysninger:  
annette@agape.dk

Se mere på www.agape.dk/job
inspiration og hjælp til livet

Enestående natur

75 92 20 22
www.felixrejser.dk

Turen går til Norge

Telemarken – et lille ferieparadis
En skøn 5-dages rejse til det dejlige Telemarken. Vi 
bor i det lille ferieparadis, Vrådal – omgivet af stor-
slåede fjelde. Spændende udflugter i Telemarkens 
smukke og varierede natur.
Dato: 14. - 18. juli
Rejseledere: Ellen og  Brian 
Madsen, Vejle
Tilmelding inden d. 30.5. 
Herefter forhør om pladser.
www.felixrejser.dk/ 
telemarken

Bogsalg

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bogsalg

Stillinger
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Find kodeordet i kryds og 
tværsen, 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.

Kodeordet skal være Udfor-
dringen i hænde senest torsdag 
den 20. april 2017. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres 
i avisen der udkommer den 23. 
april.

(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.

(Vinderen fra uge 13 offentlig-
gøres i avisen der udkommer den 
9. april.)

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Prøv et abonnment på Udfordringen
 Udfordringen udkommer hver søndag. Du kan prøve avisen gratis i 1 måned. 
 Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
 Du kan læse mere om avisen og evt. benytte kuponen på side 23. 
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Udfordringen 
udkommer hver 

søndag!

Udfordringen.dk
Som abonnent på den trykte udgave har du

adgang til alt indhold på hjemmesiden! 
Find oplysninger om login på side 2 i avisen.

Stillingsannoncer

PÅRUPLEJREN søger bestyrerpar
Påruplejren, der ligger på den jyske hede mellem Herning og 
Silkeborg, søger pr. 1. oktober 2017 et nyt bestyrerpar. Har 
du og din ægtefælle lyst til at bo i naturskønne omgivelser, 
sørge for at holde lejren og området omkring den i god stand 
og være værter for de mange forskellige gæster, der kommer 
forbi i løbet af året, er dette måske noget for jer. 

PÅRUPLEJREN benyttes til weekend- og ugelejre af børne- 
og ungdomsorganisationer, institutioner, kirker og familier.
Lejren ligger på en 15 tønder land stor grund med mange 
forskellige aktivitetsmuligheder, så som teltplads, fodbold-
bane, bålpladser, svævebane m.m. Lejrbygningerne og selve 
beboelsen ”Landlyst” ligger med god afstand til hinanden.

Opgaven:
• Administrativt består jobbet af kontakt med lejerne (booking), ud-

færdigelse af lejekontrakter, fakturering, betaling af regninger via 
netbank, bogføre regnskabet i C5 samt møder med lejrudvalget.

• Vedligeholdelse af bygninger (lejren og bestyrerbolig), af skov, 
græsslåning og nye tiltag og forbedringer.

• Rengøring og/eller organisering af rengøring. Man kan tjene 
pengene selv om ønskeligt. 

 Vore forventninger til jer:
• Udadvendte og åbne af natur, friske, smilende, venlige og imø-

dekommende.
• Har praktisk ”gå på mod” og fl air for administration. Kendskab 

til C5 vil være fi nt.

 Vi tilbyder:
• frie og gode arbejdsforhold
• løn (deltid) 30 timer pr. måned + løn for evt. rengøring
• virkelig billig husleje
• et godt samarbejde med lejrudvalget 

Påruplejrens adresse er: Silkeborgvej 19, 7442 Engesvang

Se mere om lejren på: paaruplejren.dk

Mere info om jobbet kan fås ved henvendelse til lejrens for-
mand, hvortil ansøgning også sendes: Lejrudvalgsformand Jan 
Jakobsen - mobil 26 44 49 23 - e-mail: lyngholmjan@gmail.com

Ansøgningsfrist 1. maj 2017

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen -  Ring 7356 1506

Avisen udkommer hver søndag!

Leder af økonomiafdeling
Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing søger en ny 
ansvarlig for skolens regnskabs- og økonomifunk  on 
 l ansæ  else 1. juni 2017.

Opgaverne dækker økonomiområdet bredt og er 
meget hands-on.
S  llingen er på 80-100% og kan i nogen grad  lpasses 
den rig  ge ansøger. 
Se fyldigt s  llingsopslag på 
www.kristne-gym.dk

Ansøgningsfrist: 18. april 2017

 
 

Udviklingen står ikke stille på Midtjyllands kristne 
Friskole. Vi søger en håndfuld engagerede og dyg-
tige medarbejdere med hjertet på rette sted. 
 

 

Ledige lærerstillinger 
Brænder du for at undervise og har du et ønske om at 
arbejde på en skole, hvor fagligheden er i højsædet og de 
gode relationer er altafgørende, så hører vi gerne fra dig. 
Pr.  1.8.2017 søger vi gode kollegaer med godt humør og 
god lærerhumor, som vi allerede har en del af i forvejen: 
 En lærer som kan undervise i engelsk i udskolingen. 
Andre fag kunne være matematik i udskolingen. 

 En lærer der kan undervise i musik på nogle klassetrin 
fra 1. til 6. klasse. 

Stillingerne er faste og på deltid eller fuldtid.  
Der er mange fagkombinationer i spil, men nogle engelsk- 
og musiktimer skal dækkes ind. 
 

Ledige pædagogiske stillinger 
Elsker du børn og giver intet dig større mening, end nær-
vær og engagement i børnehøjde, så kan du stadig nå at 
blive en del af Midtjyllands kristne børnehave og vugge-
stue 
Pr. 1.8.2017 søger vi:  
 En deltidspædagog til vuggestuen, 25-30 timer. 
 3-4 pædagogmedhjælpere, 20-32 timer. 
Stillingerne kan evt. suppleres med vikartimer i skolen 

 

Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens 
kristne holdning og aktivt arbejde for denne. 
MkF ønsker at være kendt for bl.a. høj faglighed og en 
bevidsthed omkring de kristne værdier. 
 
 

Oplysninger og ansøgning (pr. mail) til skoleleder Thorkild 
Bjerregaard senest 11.4.2017. (Tlf. 24 
45 61 97) 
Midtjyllands kristne Friskole 
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,  
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk. 
Ansættelse sker efter overenskomst 
mellem LC og FM, BUPL og frie grund-
skoler. 

 

Der går 500 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet afdelingsopdelt 
skole – ca. 80 ansatte – nye lokaler til vuggestue og børnehave - 

gode undervisningsmaterialer – mange nye lokaler på skolen. 

Heragården 
 

Heragården søger en tydelig og visionær leder 
 
Heragården er som medlem af Kristelig Handicapforening et botilbud efter §107,  
som har eksisteret siden 2005 med plads 13 beboere mellem 18 – 35 år med forskellige 
udviklingsforstyrrelser primært indenfor autismespektret. 
Stedet har implementeret KRAP som pædagogisk redskab og arbejder ligeledes med et nærværende og 
relations skabende fællesskab.  
 

Stedet ligger i naturskønne omgivelser og i kort afstand til Herning.  
 

Stedet er godt velholdt samtidig med, at der er muligheder for udvikling af de fysiske rammer. 
 

Der eksisterer et godt samarbejde med de visiterende kommuner om indhold og udslusningsprojekter. 
 

Vi er i gang med en proces, hvor Heragårdens mål og visioner bliver bearbejdet ind i en ny flerårig plan, og 
vi forventer, at en ny leder går aktivt med i formuleringen og i den praktiske omsætning af samme. 
 

Vi søger en leder, der har følgende faglige ballast 
 Socialfaglig baggrund gerne med kendskab til det voksenpædagogiske område 
 Har en lederuddannelse eller har mod og lyst til at påbegynde en sådan 
 Økonomisk ansvarlighed 
 Kvalitetsudvikling og -sikring 

 

Vi søger en leder, der har følgende kompetencer 
 Struktur og overblik 
 Personaleledelse  
 Dygtig kommunikator internt og eksternt 
 Samarbejdsevne 
 Administrativ flair 

 

Vi søger en leder, der har nedenstående personlige egenskaber 
 Anerkendende og empatisk 
 Visionær 
 Handlekraftig 
 Ser den enkelte – beboere og medarbejdere 

 

Desuden forventer vi, at du aktivt vil bidrage til Heragårdens kristne profil og værdigrundlag. 
 

Vi tilbyder verdens bedste arbejdsplads, hvor hverdagen er indholdsrig og meningsgivende. Den udleves 
sammen med skønne beboere og et godt kollegaskab, som har en høj faglig standard, og som er drevet af 
lysten til at skabe et indholdsrigt og udviklende miljø for alle involverede. 
 

Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse den 1. september 2017 og aflønnes efter gældende 
overenskomst og personlige kvalifikationer. 
For yderligere information se hjemmesiden www.heragaarden.dk  
eller kontakt gerne bestyrelsesformand Hans Jonassen på telefon 4050 0324. 
 

Ansøgningen sendes til bestyrelsesformand Hans Jonassen på eljonas@energimail.dk.  
Ansøgningsfrist: 1. maj 2017 kl. 12.00 
Kandidater må forvente at skulle udfylde en personlighedstest forud for samtalen. 
Samtaler forventes afholdt d. 18. maj fra kl. 17.00. 

Stillinger

Erhverv
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Kristne TV-kanaler / DR Kirken

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

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

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Download 
en app til iPhone, iPad eller Android 
eller se www.god.tv hvor der fi ndes 
20 web kanaler 24/7 og meget 
mere. GOD Channel kan også 
ses 24/7 via parabol: ASTRA 4A 
5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

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

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/

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

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 

Hver uge sender P1 fl ere pro-
grammer om emnet tro. Mandag 
til Lørdag sendes der morgen-
andagt på P2 fra Domkirken i 
København. Se nedenstående 
ugeoversigt:

Mandag
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Anders Laugesen får besøg i 
skurvogen til en snak og liv og 
tro. (Sendes også torsdag 20.30 
og søndag 6.30).

Onsdag 
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
P1’s nye program om historie og 
tro. Hver uge udfordrer Christof-
fer Emil Bruun en aktuel gæst på 
holdninger til og viden om værdier, 
ideer, historie og religion. (Sendes 
også 00.05, lørdag 14.03 og 1.03 
og søndag 21.03).

Torsdag
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro

Fredag
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
21.03 Tidsånd (P1)

Påskegudstjenester på P1 fra
Helsingør Domkirke:

Skærtorsdag 13/4
09.54 Højmesse

Langfredag 14/4
09.54 Højmesse

Påskedag 16/4
09.54 Højmesse

2. Påskedag 17/4
09.54 Højmesse

Følg et hospitalsskib i aktion 
på National Geografi 

””SKOLEN FOR HELE MENNESKET”  

EEN KRISTEN SPECIalefterskole  
      

 

  
 

Vi søger en ny lærer pr. 1. august 2017, som har hjerte, lyst og energi til at 
arbejde med vores målgruppe af specialelever, som er fagligt og/eller 

socialt udfordret. Vi er en eksamensfri efterskole. 

Vores ønske til dig er, at du kan indgå i lærerteams i nogle af fagene dansk, 
engelsk, matematik og eventuelle valgfag. Har du også evnerne til at 

undervise i ”sorte fingre” og ”gokart” i vores metal/motorværksted er det et 
stort plus. Værkstedsdelen kan også søges separat som timelærer. 

 Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børn, forældre og kollegaer. 
Vores kristne værdigrundlag og menneskesyn præger vores hverdag. 

Se mere af stillingsopslaget på www.sdrborkefterskole.dk 

Ansættelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC    
Ansøgningsfrist 28/4-2017 på mail: info@sdrborkefterskole.dk 

Se live-gudstjenester på KKR-TV

I påsken sender DR K gudstje-
nester fra Hjerting Kirke ved 
Esbjerg. 

Søndag den 9. april er det 
Palmesøndag, og sognepræst 
Georg Græsholt prædiker ved 
gudstjenesten kl. 14.00.

Langfredag, den 14. april kl. 
14.00, er det provst og sog-
nepræst Kræn Christensen, 
der prædiker. Beretningen om 
korsfæstelsen på Golgata, Ho-

vedskalstedet, er central i denne 
gudstjeneste.

Påskedag, søndag den 16. 
april, fejrer kirken Jesu opstandel-
se. Ved Gudstjenesten kl. 14.00 
er det sognepræst Arne Mårup, 
der prædiker det glade budskab.

Hjerting kirke blev indviet i 
september 1992 og ligger på en 
grøn bakke tæt på Ho bugt i den 
nordlige del af Esbjerg.

Påskegudstjenster fra Hjerting på DR K

Hjerting Kirke fra 1992 ligger på en grøn bakke på tæt på Hog bugt.

Sidste år kunne danske tv-
seere følge Peter Ingemann 
ombord på hospitalsskibet 
Africa Mercy i TV2’s program 
”Størst”. Nu har et australsk 
tv-hold produceret en række 
udsendelser om skibet, som 
sendes på kanalen ”NAT GEO 
People”.

Et australsk tv-hold har væ-
ret om bord på hospitalsskibet 
Africa Mercy. Det er der kommet 
fl ere forskellige udsendelser ud 
af. Programmerne sendes hver 
mandag kl. 21.00 frem til og med 
den 15. maj. 

Ombord på skibet er et hold 
frivillige læger og sygeplejersker,  
som giver af deres tid og faglige 
evner uden at få betaling. 

Hospitalsskibet er den tidligere   

færge Dronning Ingrid, der frem 
til 1997 sejlede over Storebælt. 
Skibet drives af den kristne  or-
ganisation Mercy Ships.

Omkring 33 procent af alle 
husstande i Danmark kan se 
NAT GEO People via tv-pakker 
på YouSee og Viasat.

Da hospitalsskibet ankom til havnebyen i Contonou i Benin stod 
tusindvis i kø i håbet om at få en behandling. 

Hver søndag sender den krist-
ne tv-kanal KKR-TV live fra en 
gudstjeneste i Danmark.

Hvis man gerne vil opleve en 
gudstjeneste i fx en dansk frikirke, 
kan man søndag kl. 10.30 sætte 
sig til rette i sofaen og følge KKR-
TVs live transmission. 

Den kristne tv-kanal sender 
døgnet rundt hele ugen. 

I programmet ’Livsværdier’ 
interviewer programvært Dina 
Al-Erhayem forskellige mere el-
ler mindre kendte gæster. Hver 
formiddag og eftermiddag sendes 
der  programmer for børn. Du kan 
også se helbredelsesprædikant 

Hans Berntsen, få undervisning 
og se gudstjenester i løbet af 
ugen.

Se  programoversigten på TV-
kanalens hjemmeside: kkr.dk

I tv-oversigten her på siden 
kan du læse, hvordan du kan se 
KKR-TV.

Lisbeth

ANNONCE:
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Tobias Groen, 18 år, går i 1. g på 
Vesthimmerlands Gymnasium:

- Hvorfor tro på noget, der ikke 
kan ses med det blotte øje? Hvor-
for rette sit liv efter en Gud, som 
ikke virker til at være synlig med 
det fysiske øje? To gode spørgs-
mål, jeg vil forsøge at svare på. 

- Jeg tror på Gud, og det gør 
jeg af fl ere grunde. En af dem er, 
at historikere har påvist, at der 

var en mand ved navn Jesus, 
som levede på jorden for godt 
og vel 2.000 år siden. Og hvorfor 
var Jesu disciple villige til at dø 
for deres tro på Jesus som Guds 
søn, hvis de havde løjet om Jesus 
og hans opstandelse?

- Ser jeg tilbage på mit liv, har 
Gud altid været der! Fx da min 
morfar pludseligt døde af hjer-
testop, og alle var dybt knuste, 
oplevede jeg en overnaturlig 

styrke, som bar mig igennem den 
svære tid! 

Når jeg oplever mig ensom og 
forladt, da er Gud der altid for mig! 
Når jeg beder om hjælp, synes jeg 
altid, at jeg klarer den! 

Dertil kommer, at jeg ved, at 
han aldrig vender mig eller dig 
ryggen - men at han elsker os, 
lige meget hvad! Derfor tror jeg! 

Elisabeth Fryd, 21 år, blev stu-
dent i 2015. Efter et år som vo-
lontør i Sydafrika arbejder hun 
nu som pædagogmedhjælper, 
inden hun til sommer fl ytter til 
København for at studere:

- Tro er i grunden tillid, og der er 
fl ere grunde til, at jeg stoler på og 
sætter min lid til Jesus, ligesom 
der oftest er fl ere grunde til, man 
har tillid til en ven. Både det man 
faktuelt ved om ens ven, ens 
erfaringer med ham eller hende 
og det følelsesmæssige aspekt 
af venskabet er alt sammen ting, 

som ligger til grund for ens tillid.
- Jeg stoler på Jesus i mit ho-

ved, fordi der ganske enkelt er så 
meget historisk belæg, bibelske 
’forudsigelser’ ( profetier) og gode 
fi losofi ske argumenter for hans 
eksistens og genopstandelse 
(selvom det, når man først hører 
det, lyder som noget pjat – men 
det er en undersøgelse værd). 

- Jeg stoler på ham, fordi jeg 
har haft nogle oplevelser i mit liv, 
hvor jeg har erfaret, at han har 
grebet helt ekstraordinært ind. 
Men selvom det intellektuelle og 
mine erfaringer er vigtige for min 

tro, så er det, som er allervigtigst 
og størst for mig, at Jesus elsker 
ubetinget. Det er også her, mine 
egne følelser bliver særligt invol-
veret. Vi mennesker elsker så 
betinget, men han elsker os så 
urimeligt ubetinget – og netop dét 
er mere overnaturligt end noget 
mirakel. 

- Han ser det hele – både skral-
det og guldet i mig - og døde lige 
villigt for mig. Det forstår jeg slet 
ikke. Og fordi jeg ikke forstår det, 
må jeg tro det. 

Af Lisbeth Thomsen

Daniel Ireland,19 år, går i 3.g på 
Randers Statsskoles gymna-
sium. Daniel har netop genvun-
det U21-titlen som Danmarks-
mester i brydning:

- Jeg tror på Jesus, på grund 
af det jeg har hørt og oplevet i 
mit liv, særligt til møder og guds-
tjenester de sidste par år. Når 
der er bøn eller lovsang, mærker 
jeg en fred, en tilstedeværelse 
og et nærvær af Guds Ånd, som 
bekræfter for mig, at han er til.

- En fysiklærer på gymnasiet 
viste os engang nogle videoer, 
som for ham viste, hvordan man 
kan udelukke Gud. Det satte 
selvfølgelig gang i nogle tanker 
og fi k mig til at søge videre og 
tænke mere over det. Jeg læste 
Bibelen og andre bøger om at 
være kristen. Når jeg rent logisk 
tænker over en forklaring på 
jordens eksistens, er det ”Gud- 
forklaringen”, der giver mest 
mening for mig. 

En bekræftelse
- For et par år siden havde jeg 

en periode, hvor jeg havde det 
lidt svært og havde mange tanker 
om tro og liv. Til et møde kom en 
person hen til mig, som jeg aldrig 
havde set før. Hun begyndte at 
tale lige ind i min situation, om de 
ting jeg stod i, og sagde, at Gud 
var med mig. Og så oplevede jeg 
bare en fred og en kærlighed og 
en følelse af at være ”fyldt”.

Natasha Ivanova, 30 år, selvstændig og 
deltager i ’Danmarks Modigste’ på TV3.

- Den forklaring der gi’r mest mening
Fire unge fortæller, hvorfor de har valgt at leve som kristne og gå imod det, der ellers er mainstream i Danmark.

- Historikere har påvist, at Jesus levede på jorden

Daniel Ireland læser STX på 3. år 
på Randers Statsskole. Han er en 

del af ungdomsgruppen UNITE i 
Kronjyllands Frimenighed.

Tobias Groen, 18 år, Aars.

KFS Påskelejr i Skanderborg
Kristeligt Forbund for Studerende holder igen i år påskelejr 
i Skanderborg d. 8. april -12. april. 
Temaet er ”Ståstedet. Standing in 
Awe of Him”.

Blandt talerne er KFS’ generalsekre-
tær Christian Rasmussen fra Danmark 
og Lindsay Brown fra Oxford. Brown er 
tidligere generalsekretær i den inter-
nationale studenterbevægelse IFES.

I år vil deltagerne kunne vælge mel-
lem 7 forskellige spor og fx have særlig 
fokus på trosforsvar, åndelighed, tro i 
ord og handling samt hvordan man kan 
være kristen på gymnasiet.

Christian Rasmussen 
er tidligere præst i Tel 
Aviv, Israel og er nu 
generalsekretær i KFS.

PåskeOase er en teenlejr for de 13-19-årige den 12.-15. april 2017 
på Rudehøj Efterskole i Odder. Årets tema er ”Virkelig fri”.

”Overskriften er hentet fra Johannesevan-
geliet 8;36, hvor vi får at vide, at friheden kun 
fi ndes i Jesus. Ikke i den piercing dine forældre 
har forbudt dig, den fest du gerne vil med til eller 
den klike du ikke er en del af. Nej, friheden i at 
være Guds barn er en anden.

Vi skal tage udgangspunkt i Kong David 
og igennem hans liv lære om den frihed, vi er 
kaldet til. Davids liv fortæller os, hvordan et liv 
med Gud giver frihed til at være menneske, til 
at fejle og til at bygge Guds rige. Det er vi nødt 
til at forstå, før vi kan leve et liv i frihed.

Vi skal sammen med nogle af Danmarks dyg-
tigste bibelundervisere og sejeste ledere fordybe os i Bibelens ord - vi 
skal undre os og stille spørgsmål, og vi vil sammen forsøge at fi nde 
svarene hos Gud”, hedder det i oplægget fra Børne- og UngdomsOase. 

Deltagere mellem 17 og 19 år kan følge sporet Xtra. Her kan man 
lære fx at blive en bedre leder i cellegruppen, lovsangsbandet eller 
teknikerteamet.

- Pak din bibel, ta’ dine bedste venner under armen og kom og 
fest sammen med os i påsken! opfordrer Karoline Kurtzmann fra 
PåskeOase teamet.

Bodil

Karoline Kurtzmann

PåskeOase i Odder

- Inden jeg blev kristen, havde jeg aldrig troet på Gud, været en 
del af en kirke eller været sammen med kristne.

Trods en barsk start på livet med svigt, manglende kærlighed 
og støtte var jeg blevet en ung, stærk og selvstændig kvinde, en 
livsglad mor til en dejlig datter, havde taget en diplomuddannelse, 
havde en velfungerende virksomhed, masser af venner og fed livs-
stil med parkour-sporten, eventyrlige rejser, foredrag og økonomisk 
sikkerhed. 

Og så en gang efter en fantastisk dag i Schweiz, knækkede jeg 
pludselig sammen i gråd, overvældet af taknemlighed over medgan-
gen i mit liv. Hvorfor skete det her for mig? Hvad havde jeg gjort for 
at fortjene det? Det blev starten på et kald til at søge noget større.

En fortid, der var lagt på hylden for længst, og en barsk opvækst 
i Rusland, som var en 20 år gammel historie, havde stadig kontrol 
over ”hvem jeg var”, og spøgte i mine tanker og på den måde, jeg 
så mig selv på. Over den næste periode mødte jeg fl ere kristne 
parkour-atleter og oplevede sammen med dem en kærlighed og 
anerkendelse og den familie, jeg aldrig har haft. Så på et tidspunkt 
spurgte jeg simpelthen inde i mig selv: ”Jesus - hvis du er real, og 
er den Gud, jeg mærker inde i mit hjerte, så giv mig et tegn, så jeg 
kan give mig 100% til dig”. Den efterfølgende uge oplevede jeg så 
mange ting, der bekræftede for mig, at han er til: Praktiske ting, 
der bare faldt i hak, en indre fred og følelsesmæssig helbredelse.

- Siden har jeg fået ”JESUS in my face” hver dag, og han har 
aldrig skuffet mig eller været fjern i mit liv. Der går ikke en dag, uden 
at jeg mærker Helligånden. Jeg er taknemmelig, stolt og begejstret 
for at følge i hans fodspor og følge hans undervisning om, hvordan 
Gud ønsker, vi lever på denne jord.

Det er 3 år siden, Natascha valgte Jesus. Hun er stadig selv-
stændig med sin virksomhed Street eXpression, der tilbyder en 
kombination af foredrag og parkour-workshops. Hun kommer i 
Hillsong Church i København.

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Vidste du, 
at du i et testamente kan bestemme, at dine tvang-
sarvinger skal have tvangsarven udbetalt kontant og 
således ikke kan blande sig i fordelingen af indboet?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Natasha i ’Danmarks Modigste’. Foto: TV3
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___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du betaler via betalingsservice.) 
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Derfor får fl ere 
Udfordringen i 
påskeugen...
Udfordringen er normalt en avis, man holder i abonnement. 
Den sendes ud over hele landet hver søndag morgen.  

Vi på redaktionen - og mange af læserne - synes, at fl ere burde 
kende avisen. 

Vi opfordrer to gange om året læserne til at dele henholdsvis 
julenummeret og påskenummeret ud til venner og bekendte for at 
markere de store højtider.  Og det er der en del, der gør.

Nogle læsere bestiller fl ere hundrede eksemplarer.
Derfor kommer denne avis ud til mange fl ere.

Hvad er det da, der er så specielt ved Udfordringen? tænker 
du måske, hvis du ikke har læst den før.

Ja, du behøver nok ikke at bladre ret mange sider, før du fi nder 
ud af, at det er en avis, der handler om tro og kristendom. Og 
forhåbentlig på en interessant måde.

De fl este af os danskere er jo medlem af Folkekirken eller en 
af frikirkerne, så det burde jo kunne interessere mange af os.

Specielt i en tid, hvor muslimerne fylder meget i medierne, er 
det måske godt at besinde os på, hvad vi selv tror.

Og faktisk prøver vi at lave avisen, så den også er en udfordring 
til dem, der ikke er så kirkelige. 

Så prøv at læse et par artikler, selv om du evt. er ateist, muslim 
eller bare tvivler lidt på det hele.

Udfordringen er i øvrigt en selvejende institution - helt 
uafhængig af alle kirker og organisationer. Faktisk er avisen kun 
forpligtet på at udbrede evangeliet - dvs. den kristendom, som du 
kan læse om i Ny Testamente. 

Avisen opstod i 1973. Først som gadeavis i hippietiden i Køben-
havn, så som månedsavis og fra 1986 som ugeavis. 

Vi er nu allerede i den 45. årgang. Men stadig udfordrende.

I denne påskeavis fortæller vi især om den store højtid - på-
sken. Vi håber naturligvis, at fl ere får lyst til at holde 
Udfordringen hver uge. 

Glædelig påske!

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Tidligt søndag morgen, mens 
det endnu var mørkt, gik Maria 
Magdalene ud til graven, og 
hun opdagede, at stenen var 
rullet fra indgangen. 

Derfor skyndte hun sig tilbage 
til Simon Peter og den anden 
discipel, som Jesus holdt særlig 
meget af, og sagde til dem: »Der 
er nogle, der har taget Herren 
væk fra graven, og vi ved ikke, 
hvor de har gjort af ham.«

De to disciple løb straks ud til 
graven. I begyndelsen løb de side 
om side, men den anden discipel 
løb hurtigere end Peter og nåede 
først frem. Da han bøjede sig og 
kiggede ind i graven, så han, at 
ligklæderne lå der. Men han gik 
ikke ind i graven. Så nåede Peter 
frem, og han gik derind. Han så 
også ligklæderne og lagde mær-

ke til, at det klæde, som Jesus 
havde haft over sit hoved, ikke var 
anbragt ved siden af ligklæderne, 
men lå foldet sammen på et sted 
for sig selv. Så gik den discipel, 
som var kommet først til graven, 
også derind – og da han så det 
hele, forstod han pludselig, hvad 
Jesus havde sagt om, hvad der 
ville ske med ham, og han blev 
overbevist.For indtil da havde 
de ikke forstået, hvad det betød, 
når Skriften siger, at han skulle 
genopstå fra de døde. Derefter 
gik de hjem igen.

I mellemtiden var Maria vendt 
tilbage til graven. Grædende bø-
jede hun sig ned og kiggede ind 
i gravkammeret, og der fi k hun 
øje på to engle klædt i hvidt. Den 
ene sad, hvor Jesu hoved havde 
været, og den anden der, hvor 
fødderne havde været.

»Hvorfor græder du?« spurgte 
de. »Fordi der er nogle, der har 
taget min Herre bort,« svarede 
hun, »og jeg ved ikke, hvor de 
har lagt ham.« Da hun havde sagt 
det, vendte hun sig og så Jesus 
stå der. Men hun genkendte 
ham ikke.

»Hvorfor græder du?« spurgte 
Jesus hende. »Hvem leder du 
efter?« Hun regnede med, at det 
var gartneren, og sagde derfor: 
»Hvis det er dig, der har taget 
ham bort, så sig mig, hvor du har 
lagt ham, så jeg kan gå hen og 
hente ham.«

»Maria!« sagde Jesus. Hun 
kiggede på ham og udbrød på 
hebraisk: »Rabbuni!« (det bety-
der »Mester«).

»Du skal ikke røre ved mig,« 
sagde han, »jeg er endnu ikke 
steget op til min Far. Men gå hen 

til disciplene og sig til dem, at jeg 
stiger op til min Far og jeres Far, 
til min Gud og jeres Gud.«

Maria løb straks hen til discip-
lene og sagde: »Jeg har set Her-
ren!« Og hun fortalte dem, hvad 
han havde sagt.

Samme aften var disciplene 
forsamlede inden døre, og de 
havde låst dørene af frygt for de 
jødiske ledere. Pludselig stod 
Jesus midt iblandt dem. »Fred 
være med jer!« sagde han. Så 
viste han dem sine hænder og sin 
side. Disciplene blev glade, da de 
så, at det var Herren.

Teksten fra Johannes-
evangeliet kap. 21 er fra 
Bibelen på hverdagsdansk 
(se hele Bibelen online på 
BibelWeb.dk)

Maria
mødte 
Jesus 
- ved den 
tomme grav

Illustration af David Bowman

Det endte godt...! Jesus opstod påske-
morgen. Han havde betalt skylden for alle 
menneskers synd og overvundet døden.
Nu kan alle få evigt liv ved at tro på ham.
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Skæve vinkler af Torben Osted
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Det kan vi lære Det kan vi lære 
af statistikkerneaf statistikkerne
Verden er et farligt sted at leve i. Men måske kan statistikkerne fra 
dette kirkeblad vise os, hvor det er mest sikkert at opholde sig.

1. Undgå at køre i bil. Biler er årsag til 20 procent af alle alvorlige 
ulykker.

2. Undgå at være hjemme - 17 procent af alle ulykker sker i hjemmet.

3. Undgå at gå på veje og fortove - for 14 procent af alle ulykker går 
ud over fodgængere.

4. Undgå at rejse med fl y, tog og skib - for 16 procent af alle ulykker 
rammer disse transportmidler.

5. For de øvrige 33 procent må man huske, at 32 procent af alle 
dødsfald sker på hospitalerne - så undgå for alt i verden hospitalerne. 

- Men ... den gode nyhed er, at kun 0.001 procent af alle dødsfald sker 
under kirkernes gudstjenester. Derfor er det logiske valg at gå i kirke. 
Det er statistisk set det sikreste sted at opholde sig uanset klokkeslet!

Bibel-studier er forøvrigt også en tryg aktivitet. Der er registreret 
endnu færre dødsfald under bibelstudier end i forbindelse med guds-
tjenester.

Konklusionen er: Gå i kirke og læs i Bibelen. 
Det vil redde dit liv!

Skilte med stof til eftertanke
I Canada kan man se mange underholdende kirkeskilte som disse:

”Du har en ny venneanmodning fra Jesus. Bekræft eller ignorer.” 
Fra den presbyterianske St. Giles Church i Ottawa, Ontario.

”Gratis kaffe. Evigt liv. Jo, medlemsskab har sine fordele.” 
Fra Goodwood United Church i Ontario.

”Svært ved at sove? 
Lad være med at tælle får. Tal med Hyrden!”

Svend Auken fortæller på en lydfi l fra nettet om hans favo-
rithistorie - lignelsen om den barmhjertige samaritaner fra 
Lukas-evangeliet kap.10 i Bibelen. 

Til gudstjenesten i dag fi k jeg lov at dele denne grundfortælling, 
der i århundreder har formet vores værdier, tænkning, kultur, mål 
og også skattesystem i den vestlige verden. 

Moder Theresa stoppede op i Calcuttas slum og hjalp den spe-
dalske, svage og udsatte. Hinduen i samme Calcuttas slum gik 
forbi og det endda med god samvittighed, idet den spedalske netop 
igennem reinkarnation og tidligere dårlige liv blot lå som fortjent. 
Buddhisten var muligvis slet ikke tilstede, men optaget af sit eget 
indre åndelige liv. Jøden skulle derimod leve op til Guds dobbelte 
kærligheds bud, som netop den lovkyndige i denne grundfortælling 
fi k udlagt ganske præcist. 

Jøden, hinduisten, buddhisten og den kristne – ja alle – kommer 
dog i denne fortælling fuldstændig til kort. 

For hvem kan leve op til buddet om, at vi skal elske Gud af hele 
vores hjerte og af hele vores sjæl og af hele vores styrke og af 
hele vores sind og vores næste som os selv. 

Hvem elsker Gud så radikalt? 
Hvem elsker sig selv sundt og sandt uden hovmod og uden 

mindreværd i alle livets situationer? 
Hvem elsker sin næste som sig selv? 
Næsten er jo netop ikke dem, vi udvælger at være sammen 

med, men næsten er den næste, vi møder. 
Jeg sad i sidste uge i dyb samtale med et menneske, der var 

fyldt med mindreværd. På et tidspunkt hører jeg mig selv sige: ”Må 
jeg se din hånd”. Hun rækker hånden frem, jeg peger på fi ngrene 
og siger: ”Der fi ndes kun en med det fi ngeraftryk, og det er dig. 
Du er uendelig værdifuld, uerstattelig og enestående, det må du 
tage i mod”. – Rummet fyldtes med stilhed.

Er det ikke dybt forløsende i hjerte og sind, at Gud aldrig beder 
om noget, han ikke selv giver?

Er det ikke dybt forløsende i hjerte og sind, at Gud ikke tager sit 
afsæt i mennesket, men i sin egen søn?

I den forløbne uge talte jeg med en ansat fra Psykiatrisk afdeling 
herom. Jeg sagde: ”Jøden skal tage sig sammen, den kristne skal 
falde sammen.” 

Falde sammen i ydmyghed, afmagt og ærefrygt overfor Gud! 
Kun ved troen på, at Kristus lever sit liv igennem den kristne, kan 

dette sunde liv blive muligt. Dermed føres den kristne ind i både 
hvile, glæde og håb. Føres ind i sund og sand kærlighed til både 
Gud, sig selv og den næste, man møder. 

Gud smiler til os, men vi ser det 
ofte kun glimtvis!  

Den barmhjertige
samaritaner

Udfordringens påske-
nummer uddeles gratis 

– af avisens læsere til fl ere tusinde 
ekstra modtagere. 

Udfordringen udgives af Fonden Den Selvejende Institution 
Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 74562202. 
Mail@udfordringen.dk - Hjemmeside: www.udfordringen.dk 

                     
Evt. lokal kontakt-adresse:

...den kristne ugeavis
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Annoncer:

Se fotos fra fi lmen og læs om, hvad påsken handler om og kan betyde i dag.

Foredrag: Kristne og 
andre fordrevne i Irak 
kan endelig vende hjem
Nogle landsbyer er nu befriet fra 
IS, og vi kan hjælpe de fordrevne 
med at genopbygge deres 
lokalsamfund.

Velkommen til foredrag ved 
projektleder Johannes Schwab i 
Buddinge Kirke den 29. april 
klokken 12.00 – 15.30 med gratis 
frokost, kaffe og kage. 

Tilmelding nødvendig inden 
21. april på 4444 1313 eller 
info@forfulgtekristne.dk

Dansk 
Europamission

Ny bog af en 
af vor tids 

største 
mystikere 

En beretning 
om det, der 
skal komme.

UDE NU
www.scandinavia.as

Filmen er i en klasse for 
sig sammenlignet med 
alle andre Jesusfi lm. 

Rick Warren.

Den nyeste film om JesusDen nyeste film om Jesus
”SON OM GOD” GØR HISTORIEN LEVENDE IGEN

2 TIMER OG 12 MIN
MED DANSKE UNDERTEKSTER

KR. 98,-

Flere aviser?
Påske-avisen kan bestilles til 
5 kr. stk. så længe lager haves. 
(Ved 10 ekspl. kun 3 kr. Fast 
porto: 29 kr. uanset antal.)
Forsendelse fra dag til dag 
med pakkepost.
Bestil let og enkelt på web-
shoppen Hosianna.dk
Er du i tvivl
Mail@Udfordringen.dk
Eller ring 7456 2202.




