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3 MÅNEDERS TRÆNINGSSKOLE 
FRA 27. AUGUST

REKRUTTERING 
AF HØSTARBEJDERE ÉN EFTER ÉN
- TIL LIVSLANG TJENESTE FOR JESUS

- ER DU ÈN AF DEM?

Foredrag: Kristne og 
andre fordrevne i Irak 
kan endelig vende hjem
Nogle landsbyer er nu befriet 
fra IS, og de fordrevne ønsker 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
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Den bibelske kunstner fylder 75 år
Gert Grube arbejder meget i ler, og her er det Abraham, der planter et træ i Kanaans land. Som bekendt blev Abraham stamfader til jøderne, men også til andre folk - gennem Ismael m.fl .

Af Henri Nissen

På mandag den 10. april kan 
billedkunstneren Gert Grube 
fejre sin 75 års-fødselsdag.

 Gert Grube er læreruddan-
net og har været ansat som 
lærer i 36 år. Og han er først og 
fremmest pædagog - også som 
kunstner. Han vil formidle.

Som lærer har han gjor t, 
hvad han kunne for at formidle 

god kristendoms-undervisning 
til børnene. Og ved siden af sin 
lærergerning har han skabt en 
række kunstværker over bibel-
ske personer og emner, som 
også skaber forståelse.

Kunstværkerne er i dag samlet 
i udstillingsbygningen Galleri 
Bibelland på Søndergade i Brej-
ning ved Vejle.

Lykkelig barnetro
– Jeg er vokset op i et in-

dre missionsk hjem, hvor mine 
forældre var gudfrygtige og 
nøjsomme.

Hjemmet var særdeles trygt 
uden den løftede pegefi nger. Jeg 
kan kun se tilbage på en lykkelig 
barndom, hvor jeg fi k en lang 
snor, selvfølgelig under person-
ligt ansvar, fortæller Gert Grube.

Luthersk og tværkirkelig
– Jeg vedkender mig den 

lutherske arv, der i al sin enkel-

hed går ud på: ”Skriften alene, 
Kristus alene og nåden alene.” 

Men samtidig er jeg meget 
tværkirkelig indstillet, idet jeg 
ser megen sund kristendom i 
andre sammenhænge, indrøm-
mer Grube.

– Min barnetro har altid fulgt 
mig, men derudover har jeg 
løbende fået fl ere kald fra Gud. 

Et specielt kald fi k jeg i 1977 
efter en bilulykke. En pige fra 4. 
klasse gav mig en seddel efter 

en kristendomstime. 
På sedlen havde hun selv 

formuleret ordene: ”Nogle øjne 
ser, hvad andre ikke ser, men 
ser du noget, så tro det kun trygt, 
for Jesus ved, at du ham jo tror.” 

Den besked har betydet meget 
for mig, og beskeden gælder jo i 
øvrigt alle mennesker.

– Undervejs har Gud på forun-
derlig vis åbnet fl ere døre for mig. 
I 1983 fi k jeg ved venners hjælp 
bygget en pavillion ved vort hus. 

Senere blev det til to pavillioner. 
Stedet fi k navnet Bibelland. Her 
udstillede jeg mine skulpturer og 
malerier af inviterede kunstnere. 

I 2011 fi k jeg ved Indre Mis-
sions hjælp etableret mig i et 
tidligere Menighedshus i Brej-
ning, som nu går under navnet 
”Galleri Bibelland”. Palmesøndag 
d. 9. april åbnes fx en udstilling 
med kultegninger af Arnt Uhre.

Fortsættes side 2.



 
Ugens profi l: Simon Schøler Kristensen

2 . NAVNE OG NYHEDER Udfordringen søndag den 9. april 2017

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i april: påskeglæde
Kodeordet for april gælder til mandag 1/5 kl. 9.

Nyansættelser og mærkedage
indenfor Indre Mission
Tømrerlærling Simon Vatnhamar Hvas, Harboøre, er ansat i en 
tjeneste som fritidsforkynder i Indre Missions ungdomsarbejde fra 
den 1. april 2017. Simon er 20 år.

 Den 1. april 2017 kunne fritidsforkynder i Indre Mission Johan-
nes Jørgensen, Årslev, fejre 25-års-jubilæum. 

Den 2. april 2017 kunne Helle og Carl Schou, Vejle, fejre kob-
berbryllup. Helle er kontorsekretær på Indre Missions Hus.

Pensioneret rejsesekretær i Indre Mission Arne Olesen, Frede-
ricia, fyldte 70 år den 2. april 2017.

Regionsleder i Indre Mission Bjarne Taulborg, Haderslev, fyldte 
50 år den 3. april 2017.

David Ingemansen (22), Aarhus, er ansat som projektmedar-
bejder i IMs kommunikationsafdeling i IMs Hus fra den 1. januar 
2017 til den 31. december 2018. Stillingen er på 8 timer ugentligt. 

Nanna Forum Dideriksen, Aarhus, er ansat som projektmed-
arbejder i Indre Missions kommunikationsaf-
deling i Indre Missions Hus fra den 1. januar 
2017 til den 30. juni 2017. Stillingen er på 8 
timer ugentligt. Nanna er 24 år.

Jurastuderende Julia Crellin, København, 
er ansat som volontør i Indre Mission i Inter-
nationalt Kristent Center i Region Øst fra den 
1. august 2017 til den 31. juli 2018. Julia er 28 
år og har en master i sprog og oversættelse.

 Den 1. maj kan fritidsforkynder i Indre Mis-
sion Johannes Kloster, Aulum, fejre 25-års-
jubilæum. 

Missionær i Indre Mission Henrik Hindbo Dideriksen, Skive, 
fylder 60 år den 21. april 2017.

 - Jeg var kørt afsted, men 
kom i tanke om, at jeg havde 
glemt noget. Så kørte jeg hjem 
igen og fandt Lis liggende i 
haven, fortæller Per Kauczki. 
Men Lis ville bestemt ikke på 
hospitalet!

Det for tæller sangerparret 
til Michèle Bellaiche i Go’aften 
studiet fra Hovedbanegården i 

København den 28. marts.
Lis led i oktober af en alvorlig 

urinvejsinfektion, som gjorde, at 
hun faldt bevidstløs om i blom-
sterbedet. Per var rystet og talte 
om indlæggelse, men Lis sagde 
Nej! Og så mente Per ikke, der 
var mere at gøre.

Men nu var datteren Gitte, der 
er diakon, kommet på uanmeldt 
besøg. Hun fi k slået i bordet både 

Sangerduoen Lis og Per fortalte i Go’aften Danmark den 28. 
marts om Guds hjælp, da Lis i oktober faldt om i haven.

- Gud greb ind, da 
Lis faldt om i haven

Johannes 
Kloster

Simon Schøler Kristensen er 
fra 1. maj ansat som koordi-
nator for international mission 
på Promissios sekretariat i 
Aarhus.

 Simon Schøler Kristensen 
har en kandidat i internationale 
udviklingsstudier og offentlig ad-
ministration fra RUC. 

Promissio (tidl. Dansk Ethioper 
Mission) har i mere end 60 år 
arbejdet for at bringe evangeliet 

over grænser sammen med de-
res partnere på det afrikanske 
kontinent. Nu skal Simon Scø-
ler Kristensen som koordinator 
for international mission være 
nøgleperson i kontakten med 
partnerne. 

Bred missionserfaring
Simon Schøler Kristensen er 

i april vendt tilbage til Danmark 
efter 13 års virke som missionær 
i Madagaskar og Tanzania.

Simon Schøler Kristensen 
har arbejdet tæt sammen med 
Malagasy Lutheran Church og 
Evangelical Lutheran Church of 
Tanzania og skal nu blandt andet 
lede Promissios samarbejde med 
verdens største lutherske kirke, 
Mekane Yesus Kirken i Etiopien, 
der har 8,3 millioner medlemmer. 

Simon Schøler Kristensen har 
også tidligere boet og arbejdet i 
et udviklingsland som volontør for 
Luthersk Mission i Tanzania. In-

spirationen til sine internationale 
studier fi k han under sit ophold 
på Kristeligt Forbund for Stude-
rendes ledertræningscenter, LTC. 

Simon Schøler Kristensen har 
også været udsendt for Danmis-
sion sammen med sin kone Mette 
Kristensen. Sammen har de Sa-
muel på 5 år. Familien bosætter 
sig i Aarhus.

Bodil

Missionær ny 
koordinator 
i Promissio

Fra venstre ses Simon V. Hvas, David Ingemansen, Nanna 
Forum Dideriksen og Julia Crellin.

Nye ansatte hos MAF Danmark
Mission Aviation Fellowship (MAF) Dan-
mark har ansat Astrid Reuss Mikkelsen 
som kommunikationsmedarbejder og 
Charlotte Pedersen som projektleder på 
landskontoret i Aabybro.

Charlotte Pedersen (33) er gift med Ken-
neth Pedersen, der er ved at gøre sig klar til 
at blive udsendt som pilot for MAF. På lands-
kontoret skal Charlotte bl.a. arbejde med at 
forberede familiens kommende udsendelse.

”Det er et privilegium at få lov til at arbejde 
på MAF’s landskontor. Jeg ser frem til at samle 
midler ind til MAF’s arbejde verden over og 
forberede den udsendelse, vi som familie står 
overfor. Tusind tak til jer, der allerede nu beder 
for os og har valgt at støtte vores kommende 
udsendelse,” siger Charlotte, der er cand. mag i 
samfundsfag og religionsvidenskab. Charlotte, 
Kenneth og deres tre børn bor i Støvring.

Astrid Reuss Mikkelsen (26) er uddannet 
journalist fra Danmarks Medie- og Journalist-
højskole. Hun har allerede under sin uddannelse og som frivillig 
arbejdet med strategisk kommunikation for organisationer.

I MAF Danmark skal Astrid blandt andet stå for nyhedsbreve, 
magasinet Flight Mission, sociale medier samt arbejde med MAF 
Danmarks strategi målrettet unge.

”Bag ethvert ton gods og enhver passager, som MAF fragter, 
ligger en historie. Jeg glæder mig til at fortælle disse fantastiske 
historier, sådan at endnu fl ere danskere ser den forskel, MAF’s 
fl y gør for mennesker rundt omkring i verdenen,” siger Astrid, der 
bor i Aalborg.

De nyansatte skal dele arbejdsplads med landssekretær Øjvind 
Thomasen og studentermedhjælper Jordan Callaway i Aabybro.

Bodil

Tværkirkeligt bryllup
Tidligere missionær og sognepræst Hans 
Jakob Krarup gifter sig den 15. april med Diddi 
Dandanell fra det kristne rehabiliteringscenter 
Kildegården i Ryslinge på Fyn.

Den bibelske 
kunstner
Fortsat fra forsiden

– Derudover har Gud givet 
mig en platform med et forlag: 
ETNOS forlag, hvor jeg har fået 
lov til at udgive klassikeren ”Dit 
husapotek” og bønnebogen ”Stille 
for Gud” mm. 

Forlagsgruppen Lohse har ud-
givet andagtsbogen ”Slip glæden 
løs” og bogen ”Skagenrosen og 
andre fortællinger”. 

Andagter på nettet
– De sidste 13 år har jeg været 

meget optaget af at skrive andag-
ter på nettet: Dagens-ord-andagt.
dk, godt hjulpet af en dygtig 
webmaster.

I alt mit virke er jeg blevet støt-
tet af min familie, som betyder 
meget for mig: Hustru, tre døtre 
og tre svigersønner samt fem 
børnebørn, fortæller Gert Grube.

Den følsomme og poetiske 
lærer har ofte et bibelvers til de 
mennesker, han møder. Og han 
ser sammenhænge og detaljer, 
som mange andre overser.

over for sin mor og hospitalet. 
Så Lis kom afsted - og fi k kon-
stateret en blodforgiftning, der 
kunne have kostet hende livet i 
løbet af et døgn. Per sad ved Lis’ 
sygeseng de næste otte dage. 
Men hun kom sig, og takker Gud 
for livet.

- Det var nemlig  Gud, der greb 
ind, understreger parret. Og Per 
er endnu ikke kommet i tanke om, 
hvad han egentlig havde glemt 
den dag.

Lis og Per, der har været gift 
i 54 år, har i mange år været 
makkerpar indenfor dansktop-
pen. Nu har parret genoptaget 
sangkarrieren.

Bodil

Per i Go’aften Danmark:

I 2012 udgav forlaget ProRex 
en biografi  af Iben Thranholm. 
Bogen hedder Vi er Lis & Per. 
Her i fortæller parret åbenhjer-
tigt om deres kristne tro.

Charlotte 
Pedersen

Astrid Reuss 
Mikkelsen

Obs! 
Udfordringen udkommer ikke Påskedag.
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Neerskov nåede 
utrolig meget - 
’fordi jeg intet var’
Af Henri Nissen

Fredag den 7. april blev Hans 
Kristian Neerskov begravet fra 
Karlslunde Strandkirke. Han 
døde fredagen før på Herlev 
Sygehus - 84 år gammel.

H. K. Neerskov er kendt af de 
fl este af Udfordringens læsere 
- og udenfor. Specielt de ældre 
husker ham som bibelsmugleren, 
der oprettede Dansk Europamis-
sion og hjalp de forfulgte kristne i 
Østeuropa. Andre husker ham for 
hans næsten 40 bøger. 

Født i fattig
millionærfamilie

Hans Kristian blev født i Køben-
havn 1932 som den 4. og sidste i 
rækken af søskende.

Hans far var grosserer og ud 
af en rig bankfamilie. Han havde 
været god for mange millioner, 
men i 30’erne slog økonomien 
fejl, og selv om familien boede 
fl ot, ”var vi fattige som kirkerotter”.

Men han kom på Efterslægtens 
Skole og Gymnasium, hvor man 
kun kunne komme ind, hvis man 
havde ug - i gennemsnit. 

Den store krise
Familien gik i kirke. Og som 

ung kom Hans Kristian i forbin-
delse med bibellæreren Poul 
Madsen, som først virkede i 
Folkekirken, men i 1953 dannede 
frikirken Kristent Fællesskab. 

Hans Kristian blev døbt i frikir-
ken, men det varede ikke længe, 
inden han kom i anfægtelser. 
Han havde opdaget, at der i Ny 
Testamente tales om en overna-
turlig kraft fra Gud, som de kristne 
kan få del i. Men Helligåndens 
dåb stemte ikke med Madsens 
undervisning, så unge Neerskov 
blev smidt ud og mistede alle 
sine venner.

I dette ingenmandsland søgte 
han intens Guds vejledning.

Helligånden i og over
Mens han gik på Wiedenest 

Teologiske Institut i Tyskland 
(Brødremenigheden), bad han 
en nat inderligt til Gud om at få 
Helligånden. Selv om der ikke 
skete noget synligt, så oplevede 
han det næste halve år, at Gud 
virkede igennem ham på en ny 

måde. Han havde fået noget i sig 
eller over sig, som fi k mennesker 
til at lytte og omvende sig.

I 1958 skrev Neerskov bogen 
”Liv og Kraft ved Helligånden” ud 
fra sin nye forståelse og erfaring. 
I bogen argumenterede han for, 
at kristne kan have Helligånden i 
sig (til indre forvandling) uden at 
have Helligånden over sig (til kraft 
i tjenesten). Og modsat. 

Han havde imidlertid ikke råd til 
at udgive bogen, så han bad Gud 
om, at han måtte få de 5.000 kr., 
der skulle til, da hans egen må-
nedsløn kun var 600 kr. Og i 1961 
kom pengene, og bogen udkom.

Pinsepræst i modvind
Neerskov gik ind i Pinsekirken 

og var først forstander i Blåhøj, 
senere i Tabormenigheden i 
København.

Mange af de traditionelle pin-
seledere var dog uenige med 
Neerskov, som imidlertid tiltrak 
tilhørere, også fra Folkekirken, 
på grund af sin dynamiske bibel-
undervisning. Og bogen var med 
til at forberede den karismatiske 
fornyelse, som kom i 70’erne. 

Han blev i pinsekirken i 35 år, 
indtil han i 1996 gik tilbage til Fol-
kekirken og begyndte at komme i 
Karlunde Strandkirke. 

Europamissionen
Men allerede i 1964 begyndte 

et dramatisk kapitel i hans liv. 
Han tog til Østeuropa og kom i 
kontakt med de forfulgte kristne, 
som ikke engang kunne skaffe 
sig bibler. På mange måder blev 
de forfulgt af de kommunistiske 

regeringer. Kirkerne var i nogle 
tilfælde beslaglagt, præsterne 
og aktive kristne blev fængslet, 
og mange døde i fangelejrene.

Neerskov begyndte at smugle 
bibler ind i de lukkede lande og 
hjælpe de forfulgte. 

I starten var det et bijob ved si-
den af hans præstearbejde, men 
i 1968 blev det til et selvstændigt 
arbejde. Et blad blev udsendt og 
fi k efterhånden 30.000 læsere. 

De offi cielle kirkeledere - lige 
fra biskop Bertelsen til bapti-
sternes internationale sekretær 
Wümpelman - protesterede imod 
arbejdet, som de mente skadede 
deres offi cielle relationer med de 
kommunistiske lande. 

- Kommunisterne og venstre-
fl øjen stod stærkt dengang og 
støttede blindt kommunismen. 
Blandt dem, der kritiserede mig, 
var forfatteren Hans Scherfi g, der 
stod centralt i DKP. Universitetet 
i København havde en kommu-
nistisk rektor, Mogens Fog, og 
på alle universiteter herskede et 
socialistisk miljø. Lederen af det 
teologiske fakultet, Jens Glebe 
Møller, udtalte, at kommunismen 
skulle redde verden og benæg-
tede, at Jesus skulle have sagt, 
at ”de fattige har I altid iblandt jer”, 
huskede Neerskov.

Trods advarsler fra de velme-
nende kristne ledere blev der 
nu i stigende grad sat fokus på 
krænkelsen af menneskerettig-
hederne i de socialistiske lande, 
og det rystede det mægtige rige.

Bog i millionoplag
Neerskov udgav i 1974 bogen 

”Hvor Øst og Vest mødes” om 
sine egne  oplevelser, og bogen 
blev hurtigt en bestseller, ikke 
mindst i USA, hvor den udkom 
under titlen ”Mission Possible”. 
Snart efter blev den oversat til i 
alt 16 sprog og udkom i 26 lande.

Samtidig blev et missionssel-
skab ”Mission Possible” oprettet 
i Texas med Neerskov som præ-
sident, mens en tidligere politiad-
vokat ledte det daglige arbejde.

Arresteret 11 gange
Gang på gang kom Neerskov 

på tv-kanalerne, især i USA. En 
morgen ringede Pat Robertson 
fra CCN til ham og fortalte, at han 
om aftenen havde været på tv i 

hele USA, fordelt på 37 forskel-
lige kanaler.

I den russiske partiavis Izvestia 
brugte man 3/4 side på at advare 
imod den ”ideologiske fjende nr. 
1”, danskeren H. K. Neerskov.

Herhjemme skrev de store 
aviser om arbejdet, når Neerskov 
blev arresteret. Ifølge Neerskov 
blev han arresteret 11 gange af 
kommunisterne for bl.a. at ind-
føre bibler og samarbejde med 
”illegale kristne”. Og Neerskov 
bemærkede senere, at:

- Det var den største tjeneste, 
myndighederne gjorde for mig, 
når de arresterede mig. Det gav 
nemlig god omtale, sagde han.

Europamissionen skaffede 
bibler på 60 af Sovjetunionens 
sprog, og arbejdet er fortsat.

Under opstanden i Polen fun-
gerede Neerskov som rådgiver 
for både den katolske kirke og 
fagforeningen Solidaritet. 

Sakharov-komitéen
I 1975 var han hovedmanden 

bag oprettelsen af Sakharov-
komiteen, hvor også udenrigsmi-
nister Per Stig Møller sad. 

Komitéen rettede gennem hø-
ringer på Christiansborg verdens 
søgelys på atomfysikeren Andrej 
Sakharov, der blev forfulgt af 
myndighederne, fordi han kriti-
serede dem.

Mødte de kendte
Efterhånden som det kom-

munistiske rige smuldrede, fik 
han fl ere æres-ordener, som fx 
den polske Røde Kors-orden, 
den russisk-ortodokse kirkes 

Arkimandrit-orden og Wallen-
berg-guldmedaljen for kamp for 
retfærdighed og menneskeret.

Han mødte kendte personlig-
heder som præsident Ronald 
Reagan i 1986; den senere pave 
Johs. Paul II i 1976, og Tjek-
koslovakiets præsident Vaclav 
Hawel, Polens statschef Jaru-
selski og kardinal Joseph Glemp, 
og Georgiens præsident Eduard 
Shevardnadzhe. (Han oprettede 
også Dansk-Georgisk Venskabs 
Forening i 2000.)

Herhjemme talte han bl.a. med 
statsministrene Poul Hartling og 
Anker Jørgensen. 

Sat ud af spillet
- Det var fuldstændig overvæl-

dende, huskede Neerskov, da jeg 
talte med ham i 2007. I de aktive 

år arbejdede han som 37-årig op 
til 17 timer i døgnet. Og så gik det 
galt. Han faldt om på en færge og 
blev lammet i venstre side. 

Med ét blev han sat ud af spillet 
i syv måneder. Efter hospitalet 
blev han anbragt i en kørestol på 
Hjemmet for Vanføre. Han havde 
også afasi - dvs. problemer med 
at tale. Han blandede alle de 
sprog, han kendte, sammen. 

Selv om Neerskov undrede 
sig over, at Gud kunne undvære 
ham, var han ikke i tvivl om, at 
Gud var med ham.

- Når vi arbejder for Gud, så 
prøves vi også. Gud brugte denne 
periode til at vejlede mig, sagde 
Neerskov.

Fortsættes side 4.

Bogen ”Hvor Øst og Vest 
mødes” kom i over en million 
eksemplarer.

I en krise i ungdommen indviede han sig helhjertet til at følge Guds vilje. 
Og det blev et helt usædvanligt liv, der endeligt sluttede i sidste uge.

NY
BOG

BØGER AF H.K. NEERSKOV 

JOB 98,- Sejrende martyrer 150,- Israel og palæ-
stinenserne 98,- Dåben i Helligånden 75,- Guds 
ledelse 20,- Gamle Testamentes frelseshistorie 98,-
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Neerskov nåede utrolig...
Fortsat fra side 3.

Gud talte til ham
Efter at han havde været hjem-

me en måned, blev han vækket 
klokken fi re en morgen og hørte 
Gud ”sige” til ham, at han skulle 
tage til Bulgarien. Flere gange i 
sit liv vågnede han netop klokken 
fi re om morgenen med en klar 
tanke fra Gud. Andre gange følte 
han Guds tale gennem bibelvers  
og ”tilfældigheder”. To gange i sit 
liv hørte han en hørbar stemme. 

Ramt af et lyn
Så Neerskov rejste og var bl.a. 

med til at hjælpe seks mennesker 
fra Jugoslavien ind i Østrig. På 
et tidspunkt blev de standset i 
bjergene, og kommandanten 
beordrede Neerskov til at gå opad 
bjerget. Men han stod i 10 cm. 
mudder og kunne ikke fl ytte sig.

Pludselig slog et lyn ned og 
ramte ham. Alle så det og var 
chokerede. Men det utrolige 
skete: Lammelsen var væk. Han 
kunne igen gå normalt.

Senere kørte de over græsen 
kl. 3 om natten. De havde bedt 
Gud om at gøre vagterne blinde 
for de hemmelige passagerer. Og 
da grænsevagterne kiggede ind 
i folkevognsbussen, så de åben-
bart ikke de seks passagerer, 
men lod bilen køre over grænsen. 

Sådan oplevede Neerskov 
mange mirakuløse hændelser i 

sin tjeneste. Nogle er nedskrevet 
i hans bøger. 

Han kunne virke pralende, 
og en del anfægtede også, at 
han talte sandt. Men han havde 
samtidig en ydmyg indstilling til, 
at han var blevet brugt så meget. 
Han mente, at han blev brugt, 
”fordi jeg ingenting var”. Og han 
mente, at kriseåret i ungdommen, 
hvor han indviede sig til at følge 
Guds vilje, havde stor betydning 
for det, der senere skete.  

Gift igen som 75-årig
Hustruen Nina døde allerede 

som 53-årig i 1995, og selv om 
Hans Kristian var hyperaktiv, 
følte han ensomheden. En norsk 
kvinde havde skrevet et takkebrev 
til ham, og han ringede på hendes 
dør tre gange uden resultat. Til 
gengæld så han, at en enke an-
noncerede i den lokale ugeavis 
efter ”en mand at holde i hånden 
i kirken”. Han svarede på hendes 
annonce, og det viste sig at være 
den samme norske kvinde - Unni 
Eriksen. Hun var enke efter 34 års 
godt ægteskab. 

De to fi k et dybt åndeligt fæl-
lesskab og giftede sig senere. De 
beholdt hver deres lejligheder, 
men boede begge i Vangede og 
var sammen det meste af tiden. 

Unni fortæller, at Hans Kristian 
til sidst blot ønskede at komme 
hjem til Gud. Han følte sig som 
en ”grøntsag” med leddegigt og 

smerter. Han kom på sygehuset 
for at blive opereret for galdesten 
og nyresten, men døde før opera-
tionen nogle dage senere. 

Unnis bil var i stykker, men idag 
glæder hun sig over, at hun tog 
en taxi og fi k snakket rigtig godt 
med sin mand en sidste gang, 
selv om hun ikke anede, at han 
skulle dø. Han så på hende med 
store øjne og sagde: ”Unni, tak 
fordi du er så god.”

De fi k 9 gode år sammen.
Hans Kristian efterlader sig de 

voksne børn fra første ægteskab: 
Peter, Marianne, Henning og 
Carsten, samt mange børnebørn. 

Da jeg i 2007 spurgte ham om 
hans livsfi losofi , sagde han:

- Gør ikke det, alle andre gør. 
Find en niche, og gør det mod-
satte af, hvad folk i alminde-
lighed gør. Brug tid på bøn og 
bibelstudie. 

Får du en tanke, så skriv den 
ned, og beskæftig dig med den 
senere, rådgiver han.

- Har du fortrudt noget?
- Jeg har begået en del fejl-

tagelser – det sker, når man er 
foretagsom. Men det er bedre at 
komme galt afsted - end slet ikke 
at komme afsted.

Hans Kristian Neerskov fi k ni år til slut sammen med sin 
anden kone, Unni Eriksen.

Den danske hjælpeorganisa-
tion hjælper nu også befolknin-
gen i og omkring det vestlige 
Mosul med mad, kogegrej, tæp-
per og hygiejneartikler. 

Mission Øst var en af de første 
internationale hjælpeorganisatio-
ner til at uddele nødhjælp i den 
befriede østlige del af Mosul. 

Nu afsøger man den sikreste 
måde at hjælpe dem, der enten er 
fordrevet fra eller stadig er fanget 
i det vestlige Mosul.

Mission Øst har allerede uddelt 
overlevelsespakker med tæpper 
og hygiejneudstyr til hundredvis 
af familier, for hvem det er lyk-
kedes at fl ygte ud af Vest-Mosul. 

Endnu fl ere pakker med før-
stehjælpsudstyr, hygiejneartikler, 
husgeråd og vandbeholdere vil 
blive uddelt i den kommende tid. 

Vover sig ind i byen
Situationen er stadig usikker 

i bydelen, hvor irakiske sikker-
hedsstyrker lige nu bekæmper 
krigere fra terrororganisationen 
Islamisk Stat. 

Samtidig med, at Mission Øst 
hjælper alle de titusinder, der er 
fl ygtet ud af Vest-Mosul, vil man 
også gå ind i byen for at hjælpe 

de mange, som er fanget i deres 
huse uden mulighed for at fl ygte 
på grund af snigskytter og bom-
beregn.

– Familierne befi nder sig i en 
helt uholdbar situation, og hvis 
de ikke får hjælp nu, vil det koste 
endnu fl ere menneskeliv. Vi gør 
derfor alt, hvad vi kan under de 
svære forhold, for at hjælpe dem, 
der lider, siger Mission Østs gene-
ralsekretær Kim Hartzner.

Ifølge flere medier er over 
600.000 mennesker fanget i det 
vestlige Mosul. Siden irakiske 

regeringsstyrker begyndte at 
indtage bydelen den 19. februar 
2017, er over 200.000 irakere 
ifølge FN fl ygtet ud af det vestlige 
Mosul. I alt har 61.000 familier – 
svarende til 368.000 mennesker 
– måttet fl ygte fra Mosul, siden 
operationen med at befri storbyen 
fra Islamisk Stat begyndte den 17. 
oktober 2016. 

Har hjulpet 129.000
Mission Øst har siden decem-

ber 2016 nået 27.000 mennesker 
i Mosul og omegn med nødhjælp. 

Hjælpen består i mad og overle-
velsespakker til familierne, mens 
de fl ygter, og etableringspakker til 
dem, der fi nder plads i fl ygtninge-
lejre eller vender tilbage til deres 
sønderbombede og udplyndrede 
huse.

Mission Øst har hjulpet 129.000 
irakere med nødhjælp siden som-
meren 2014, hvor Islamisk Stat 
begynde at indtage dele af landet.

Indsatsen i og omkring Mosul 
er fi nansieret af de danske og 
tyske udenrigsministerier, samt 
Mission Østs private støtter. 

Overlevelsespakker
Overlevelsespakkerne består 

blandt andet af førstehjælpskas-
ser, hygiejneartikler, lamper og 
materialer til inddækning. 

Etableringspakkerne består 
blandt andet af køkkenudstyr, 
kogegrej, komfur, brændstof, 
tæpper og madrasser. Befolk-
ningen i og omkring Vest-Mosul 
får desuden fødevarehjælp fra 
Mission Øst i form af ris, bønner, 
salt, sukker mm. 

SL+Henri.

Se også side 16 om Dansk 
Europasmissions indsats.

Dansk hjælp til familier
Tusindvis er fanget i kampe mellem irakiske sikkerhedsstyrker og Islamisk Stat. Befolkningen må 
have hjælp nu, siger generalsekretær Kim Hartzner fra Mission Øst. 

Denne kvinde er netop undsluppet Islamisk Stat og er kom-
met i sikkerhed i Daquq-lejren ved Kirkuk. Det er fordrevne 
som hende, Mission Øst nu hjælper i Vest-Mosul.

Så skete det igen. Et nyt terrorangreb. Denne gang i Sankt 
Petersborg, hvor en bombe i mandags detonerede i byens 
metro. 11 mennesker blev dræbt og over 30 blev kvæstet. 

Det sker mindre end en måned efter, at London var mål for 
et andet brutalt angreb udenfor det engelske parlament. Her 
var reaktioner noget anderledes end og mere følelsesladede, 
end  vi har været vidne til i den forgange uge i forhold til Sankt 
Petersborgs tragedie. Det har ikke været nær den samme 
nyhedshistorie, som når terroren rammer os selv her i Europa. 
De store forsider blev ikke ryddet, og der blev heller ikke sat 
ekstra bemanding ind på tv-avisen, som normalt sender live 
med eksperter og politikere i studiet, når terroren rammer. Der 
var ingen monumenter som Eiffeltårnet, Brandenburger Tor og 
Trevifontænen i Rom, der solidarisk lyste op i natten og pro-
jekterede det russiske fl ag ligesom vi har set med det britiske, 
franske og belgiske fl ag. Der var heller ingen “Je suis Sankt 
Petersborg”-profi ler på Facebook og meget få russiske fl ag at 
fi nde på de sociale medier.

Forklaringen på forbeholdet handler naturligvis om det had, 
som mange i Vesten og især de store medier nærer til alt, hvad 
der er russisk. En kommentator i den britiske avis The Inde-
pendent ved navn James Nixey satte forleden følgende ord på 
fraværet af medfølelse for de russiske ofre for terror: “Rusland 
er fortsat et brutalt samfund, og reaktionen fra offi cielt hold (rus-
sisk) ser ud til at handle mere om hævn end om retfærdighed. 
Det gør det vanskeligere for Vesten at vise empati”.

Kommentatoren lægger altså slet ikke skjul på, at Vestens 
medfølelse naturligvis bør være betinget af vores politiske 
synspunkter. Vi kan kun vise medfølese overfor de ”rigtige” ofre, 
det vil sige dem, som vi synes fortjener vores politiske støtte. 
Ruslandshadet har nået nye højder, som er uværdige for et 
civiliseret samfund. Det er  ikke bare dobbeltmoral, det er meget 
dårlig moral og kynisme. Og det viser, at alle vores fl otte idealer 
om menneskeværd, ligeværd og tolerance ikke rækker længere 
end til vores egen næsetip.

Russiske liv er
også noget værd

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 å
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HVOR VISDOMMEN BEGYNDER
Bibelen siger, at frygt for Herren er ”begyndelsen 
til visdom” og ”begyn delsen til kundskab”.  
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for  
”en kilde til liv”! 

Men ved folk i virkeligheden, hvad 
det vil sige at have  
”frygt for Herren”?

Oplev hvordan du får fred og 
tillid gennem at opelske frygt 
for Herren – det sted  
”Hvor Visdommen Begynder!”

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DKDerek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

øbes hos alle boghandllere eller ppå:

PRIS

200,-

NYHED

Af Henrik Engedal

Frikirken Vineyard bliver ved 
med at plante nye kirker. Den 
nyeste kirke i Aalborg bliver 
startet af et præstepar fra Re-
gen kirken i København.

Aarhus Vineyard har netop 
holdt sin første gudstjeneste, 
hvor der dukkede hele 120 
mennesker op til den første 
gudstjeneste, efter at Anne og 
Simon Walsøe sammen med en 
lille gruppe i København følte et 
kald til at tage til Aarhus for at 
starte en kirke. 

Og til sommer vil København 
Vineyards assisterende ledende 
præst Helle Rønne Samuelsen 
med familie tage til Rønne på 
Bornholm for at starte en Vine-
yard kirke dér, som vi tidligere 
har fortalt om i en større artikel. 

Og som om det ikke var nok, 
så har de ledende præster i fri-
kirken Regen i København, Inge 
og Thomas Willer med familie, 
nu overraskende valgt at skifte 
kirketilhørsforhold og starte en ny 
Vineyard kirke i Aalborg denne 
sommer. 

Har følt et kald
De har simpelthen følt sig kal-

det til at tage til Aalborg igennem 
en længere periode:

- Vi elsker Regen, som vi 
startede for 13 år siden sammen 
med en fantastisk gruppe men-
nesker. Men i løbet af de sidste 
halvandet til to år har vi haft 

fornemmelsen af, at en ny sæson 
var på vej for os som familie. 

For halvandet år siden fi k vi 
udfordringen til at plante en ny 
Vineyard kirke i Aalborg. 

Efter en lang proces, hvor vi 
har oplevet, at Gud har talt til 
os på forskellig måder og igen-
nem forskellige mennesker, så 
oplevede vi i januar, at vi ikke 
længere kunne overhøre Guds 
kald om at plante kirke i Aalborg. 

I de sidste mange år har vi 
sagt, at vores vigtigste opgave 
som disciple er at høre, hvad 
Gud siger og handle på det. 
Så det er så det, vi prøver at 
udleve nu. 

Vi er spændte, nervøse, lidt 
bekymrede, kede af at forlade 
kirke, familie og venner, men 
også begejstrede for det even-
tyr, som Gud kalder os ud på, 
siger de. 

Fokus på sociale behov
Inge og Thomas er begge vok-

set op i Nordjylland. Men i 2006 
plantede de frikirken Regen på 
Nørrebro, som de fortsat leder 
indtil sommer. 

Regen er en kirke, som har 
mange sociale projekter, heri-
blandt en morgenmadscafe for 
hjemløse, en natcafé for hand-
lede kvinder (i samarbejde bl.a. 
København Vineyard og andre 
kirker) og julehjælp til udsatte 
familier. 

Derudover har Thomas væ-
ret konsulent i diverse sam-
menhænge bl.a. i Børnerådet 
under Socialministeriet, i Dansk 
Ungdomsfællesråd som projekt-
medarbejder på “Sidste udkald”, 
på ”Høyskolen for Ledelse og 
Teologi” i Oslo som lektor i ung-
domsarbejde. Han er også fore-
dragsholder om ungdomskultur 
og udvikler af nye projekter for 
og med unge i forskellige sam-
menhænge.

En gave til Aalborg
- At Inge og Thomas Willer 

planter en Vineyard kirke er, 
udover Guds kald, frugten af en 
fl erårig relation med Vineyard. 

De vil ikke alene være en gave 
for mange mennesker i Aalborg, 
men også en kæmpe gave og 
et kompliment til os alle i vores 
kirkefamilie, siger en begejstret 
Flemming Mølhede, som er 

ledende præst i København 
Vineyard.

Vineyard har oplevet en be-
mærkelsesværdig opblomstring 
i kirkeplantninger de senere år. 
Der er således plantet - eller 
bliver plantet - kirker seks steder 
på kun fem år!  Der vil fremover 
være Vineyard-kirker i Køben-
havn, Roskilde, Rønne, Køge, 
Odense, Aarhus, Aalborg og 
Yangon i Burma. 

Der er omkring 1000 medlem-
mer af kirken på landsbasis. Det 
er et tal, som er stødt stigende i 
takt med de mange kirkeplant-
ninger. 

Der har i de senere år været 
et ekstra stort fokus på at nå ud 
til mennesker i byen med evan-
geliet og på at plante nye kirker 
i Danmark. 

På den fælles nordiske konfe-
rence Vineyard Nordic Summit 
17, som foregår på Drejervej 
i København d. 11.-13. maj, 
er temaet således: ’Changing 
lives, transforming the city’. Og 
her er netop Thomas Willer en 
af talerne sammen med talere 
fra Vineyard kirker i Nordirland, 
England og København. 

Vineyard 
starter 3 
nye kirker 
på ét år
Den nyeste kirke i Aalborg bliver startet af præ-
steparret Willer fra Regen-kirken i København.

Inge og Thomas Willer fortæller til en gudstjeneste i København 
Vineyard om de nye kirkeplaner.

Det er en gave til Aalborg og 
til os, siger Flemming Mølhede 
fra Vineyard i Danmark.

Helbreder blev selv syg
Den irske søster Briege McKen-
na kommer alligevel ikke til 
Danmark d. 22.-24. april, hvor 
hun skulle have talt og bedt for 
syge i  Esbjerg og Lyngby. 

Sr. Briege McKenna har nemlig 
været så uheldig at brække sin 
hofte. Det er derfor umuligt for 
hende at komme til Danmark fore-
løbig. Møderne er derfor afl yst, op-
lyser den katolske præst i Esbjerg, 
Benny Blumensaat.

Briege McKenna har medvirket 
til tusindvis af helbredelser ved 
bøn. Hun har tidligere besøgt Dan-
mark. Hun har også skrevet bogen  

”Miracles Do Happen”, der også 
er oversat til dansk, som forklarer, 
hvorfor og hvordan Gud helbreder.

Henri.

Søster Briege McKenna 
bruger sin nådegave til at 
helbrede i hele verden.

KLF: ’DR bør erstatte ”Gift ved 
første blik” med parrådgivning’
KLF, Kirke & Medier kritiserer DRs ”pro-
gramfiasko”. DR skulle hellere starte 
rådgivningsprogrammer til par i krise med 
en titel som ’Til døden jer skiller’, mener 
generalsekretær Mikael A. Laursen.

Programserien ’Gift ved første blik’ har en 
skilsmisseprocent på 100 for sæsonen. Sikke 
en fi asko! Det skulle være så godt, men så er 
det faktisk skidt. Eksperternes viden viste sig at 
være intet værd, skriver KLFs generalsekretær.

Programmet må være et eksempel på 
gement ”godt-det-ikke-er-mig-tv”, som ikke hører hjemme på en 
public service-kanal. Det ville være langt bedre, hvis DR kunne 
lade eksperter hjælpe ægtepar i krise, så de kunne blive sammen 
i stedet for at blive skilt. 

En reddet familie er en undgået katastrofe både for samfundet, 
økonomien og ikke mindst familierne, understreger Laursen. Han 
peger på, at TV2’s ’BS og ægteskabsprøven’ kunne være en model 
for det nye DR-program - dog uden den ekstreme ramme.

Bodil

Foreningen Den Danske Klo-
sterrute fejrer i år 10 års jubi-
læum med en lang vandring 
på Den Danske Klosterrute. 
Starten går 2. påskedag.

Vandringen ”Fra kirke til kirke 
gennem hele Danmark” - 10 års 
jubilæumsvandring på Den Dan-

ske Klosterrute 2017 er for alle, 
der kan gå 15-20 km på en dag. 
Strækningen er på over 2000 km. 

Vandringen begynder 2. på-
skedag, d. 17. april i Helsingør 
og slutter d. 24. september 2017 
i Abildgård Kirke i Frederikshavn. 

Man går gennem Danmarks 
smukke natur fra kirke til kirke - fra 

klostersted til kulturseværdighed.
Formålet er at give inspiration 

og opmuntring for kirker, menig-
heder og foreninger samt blive 
til glæde for alle andre, der er 
med, oplyser Lars Møller Jensen 
fra Foreningen Den Danske 
Klosterrute.

Bodil

Pilgrimsvandring på Klosterruten

Programmet ’Herrens veje’ 
hædret på TV-messe i Cannes
Et nyt søndagsdrama på DR1 har fået to priser i Cannes før 
premieren i efteråret.

’Herrens Veje’ blev sidste søndag hædret ved den store MIP-
TV-messe i Cannes. Her blev der holdt smugkig på 12 kommende 
dramaserier, og der blev vist 15 minutters udvalgte scener fra ’Her-
rens Veje’. Der er tale om et familiedrama om tro og livets store 
spørgsmål efter en ide af Adam Price. Serien følger en moderne 
præstefamilie i folkekirken, og skuespilleren Lars Mikkelsen har 
hovedrollen som provsten Johannes Krogh.

I alt blev der uddelt tre priser til de kommende dramaserier, og 
heraf fi k ’Herrens Veje’ de to – nemlig kritikernes pris, Critics Award, 
og prisen ’Buyers’ Coup de Couer’ - på dansk ’Indkøbernes favorit’. 
Prisen ’Grand Jury Award’ gik til den tyske serie ’Babylon Berlin’ 
der handler om mellemkrigstidens Tyskland.

’Herrens Veje’ er planlagt til 20 afsnit, og serien har premiere 
på DR1 til efteråret.

Bodil

Mikael Arendt 
Laursen
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UGENS PRÆDIKEN                         Af Leif Rasmussen

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus genopstår
1 Næste dags aften, da sabbatten var forbi, købte Maria 

Magdalene og Salome og Maria, Jakobs mor, vellugtende 
salver til at salve den døde med. 2 Tidligt søndag morgen, 
mens solen var ved at stå op, gik de ud til gravhulen. 3-4 »Hvem 
mon vi kan få til at rulle den store sten væk fra indgangen?« 
sagde de til hinanden, for stenen var meget tung. Men da de 
nåede frem, så de, at stenen allerede var rullet væk. Graven 
var åben. 5 De gik indenfor og så en engel i skikkelse af en ung 
mand sidde i højre side af gravhulen. Han var iført en lang, 
hvid klædning. Da kvinderne så englen, blev de forskrækkede, 
6 men han sagde til dem: »Vær ikke bange! Er det ikke Jesus 
af Nazaret, den korsfæstede, I leder efter? Han er ikke her! 
Han er genopstået. Se selv: Det var her, han blev lagt. 7 Men 
gå nu hen og sig til Peter og de andre disciple: ‘Jesus tager 
til Galilæa for at mødes med jer dér, sådan som han har sagt 
jer.’« 8 Så snart kvinderne var kommet ud fra gravhulen, gav 
de sig til at løbe alt, hvad de kunne. De var ude af sig selv 
og rystede af sindsbevægelse. De turde ikke fortælle nogen, 
hvad de havde oplevet.

Teksten til Påskedag: Mark 16, 1-8 

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Påskens budskab er et sandt 
drama. Næsten hver detalje har 
en symbolsk betydning. Det 
skete alt sammen for din og 
min skyld. Hvis vi får øje på det 
- fatter det i dybden - og griber 
om det i tro, kan det forvandle 
vore liv; men Gud har i sin 
visdom givet os en anden til-
gang end den umiddelbare. Jo 
mere vi fordyber os i Påskens 
budskab, jo mere fatter vi stor-
heden i Guds frelsesplan.

Påskemorgen er beskrevet 
meget levende  i alle fi re evan-
gelier. Hos Johannes læser vi: 

”Den første dag i ugen, tidligt 
om morgenen, mens det endnu 
var mørkt, kom Maria Magda-
lene ud til graven, og hun så, 
at stenen var fl yttet fra graven. 
Så løber hun hen til Simon Peter 
og til den anden discipel, ham 
som Jesus elskede, og siger til 
dem: ”De har fl yttet Herren fra 
graven, og vi ved ikke, hvor de 
har lagt ham.” 

Det Maria siger, da hun mø-
der Peter og Johannes, fortæl-
ler alt om, hvad hun så. Hun 
burde ha’ set et mirakel - set at 
den tons tunge sten var fjernet 
fra graven - at vagtmanskabet 
var løbet deres vej. Men i Marias 
sind var der ingen forventning. 
Sorg og skuffelse havde sløret 
hendes sind, så hun ikke kunne 
se og ikke fatte, at Jesus var 
opstanden. 

Næste scene handler om 
Peter og Johannes. Det er så 

levende skildret, hvordan de 
to, lidt efter lidt, slår over i løb, 
så ivrige er de efter at komme 
ud til graven. Johannes er den 
yngste, hans kondition er må-
ske bedst, og derfor kommer 
han først til graven. Han er den 
forsigtige, derfor standser han 
op uden for graven – måske er 
det usikkerhed eller ærefrygt. 

Så når også Peter frem, han 
er den impulsive, han løber lige 
ind i graven. Det Peter så, burde 
ha’ sagt ham en hel masse; 
men sorg og skuffelse hindrede 
også ham.  Han så linnedklæd-
ningen, som Jesus havde haft 
på. Man svøbte de døde ind på 
den tid. Man viklede dem ind i 
linnedklæde, og mellem lagene 
smurte man harpiks. Jesu lin-
nedklæde så, efter al sandsyn-

lighed, ud som et hylster formet 
efter hans krop, det lå på det 
sted, hvor Jesus havde ligget, 
og klædet, som Jesus havde 
haft over hovedet, var sirligt lagt 
sammen og anbragt for sig selv.

”Da gik også den anden 
discipel derind, han som var 
kommet først til graven, og han 
så og troede”. 

Med andre ord så fattede 
Johannes, hvad der var sket. 
Han var overbevidst om, at 
verdenshistoriens største under 
var sket. Jesus er opstanden. 
Det, han så, blev til et mirakel i 
Johannes’ eget hjerte.

For disciplene blev det en 
fantastisk tid, for de oplevede, 
at Jesus med jævne mellemrum 
kom til dem og var hos dem i 
40 dage, inden han tog tilbage 
til himlen.

Den hemmelige triumf
Døden kunne ikke fastholde 

Jesus. Det er her, den hemme-
lige triumf ligger gemt. Døden 
har kun magt over dem, der 
synder. 

Jesus bar ganske vist ver-
dens synd med sig op på korset 
i vores sted; men han havde 
ingen personlig synd, og døden 
har kun magt over dem, der 
synder. Derfor kunne døden 
ikke fastholde ham, han over-
vandt døden og var i stand til at 
bryde dødens magt. Han døde 
og opstod i stedet for os. Han 
tog vores plads, for at vi kunne 
få del i hans sejr.  Derfor kan 
han sige disse stærke ord: ”Jeg 
er opstandelsen og livet; den, 
der tror på mig, skal leve, om 
han end dør. Og enhver, som 
lever og tror på mig, skal aldrig 
i evighed dø. Tror du det?”

Kan du se det? Påskemorgen 
er budskabet om, at de, der tror 
på Jesus, har fået del i et liv, 
som aldrig kan dø. Hvad der 
sker med dem, der ikke tror, 
skal jeg ikke komme ind på her; 
men kun fastslå, at de, der tror 
på Jesus, skal leve selv i døden. 

Kan du se, at den tomme grav 
er Guds egen underskrift på, at 
Jesus har betalt for din og min 
synd og samtidigt et løfte om 
et evigt liv?

Vi kan møde Jesus i dag
Ingrid var narkoman, hun 

fortalte om sit møde med den 
opstandne. Hun havde frygte-
lige abstinenser og blev tvunget 
ud på gaden for at få fat i et nyt 
fi x, men inden hun gik, var der 
en pige, der sagde til hende: 
”Hvorfor beder du ikke Jesus 
om at hjælpe dig?” Hun følte det 
lidt underligt, da hun for første 
gang talte til den opstandne: 
”Jesus, hvis du hører mig, så 
hjælp mig, for jeg har det så 
dårligt”. Jesus hørte hende og 
greb ind lige på stedet og friede 
hende fra abstinenserne. Den 
opstandne Jesus gav hende et 
helt nyt liv, og hun er nu helt fri 
fra stoffer.

Det, vi skal se og fatte, er, at 
vi har en levende Jesus. Han 
lever i dag. Vi kan tale med 
ham og bede til ham, opleve 
at han griber ind og svarer på 
vore bønner. I andre religioner 
tilbeder man en stifter, der er 
død; men kristendommens 
Jesus - han lever !

Glædelig Påske!

Brug anledningen:
Gi’ påskeavis videre!
I år får du to påskeaviser. 
I sidste uge modtog du den udadvendte påskeavis, som er 
beregnet på at give videre til nye læsere. Og Palmesøndag 
fi k du så den avis, du nu læser.

Idéen er - som vi har annonceret med i nogle uger, - at den 
udadvendte avis kan læses af alle og enhver. 

Den minder os danskere om, hvorfor vi holder påske, og 
hvad kristendom egentlig er. Og det er der stor forvirring om i 
dag. Danmark er blevet meget afkristnet. 

Men vi håber og tror – og bér om! – at dét, der bliver sået, 
vil give en frugt. ”Guds ord vender aldrig tomt tilbage,” skriver 
Paulus i 2. Tess. 3. Det gør sin virkning.

Derfor har mange læsere benyttet chancen til at bestille 
ekstra aviser og dele dem ud til deres naboer og venner.

Tak til jer, der er friske på at bruge anledningen!
Vi sendte i fredags ca. 6.000 ekstra aviser ud. Men for en 

sikkerheds skyld trykte vi et par tusinde ekstra. Og en del 
læsere har allerede bestilt nogle af disse aviser.

Så måske når du ikke at bestille ekstra aviser til at dele ud, 
inden lageret er sluppet op. Men der er to ting, du stadig kan 
nå at gøre:

1) Give din egen avis fra sidste uge til én, du kender, når 
du har læst den.

2) Planlægge i god tid at uddele traktatavisen ”Den lille 
Udfordring” – eller Juleavisen ud. Den udkommer 
3. december. 

Det gælder om at bruge anledningen. Udnytte 
det gunstige øjeblik. Vi kan ikke gøre alting, men 
vi kan alle gøre noget. Og dét her kan de fl este gøre. 

Hvis vi vil.

...den kristne ugeavis

Udfordringens Påskenummer til uddeling • Udgivet Søndag den 2. april 2017 • Uge 14 • Årgang 45Udfordringens Påskenummer til uddeling • Udgivet Søndag den 2. april 2017 • Uge 14 • Årgang 45

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

Den nyeste film om Jesus SE! Jesus lever!

Forfatter, 
tidl. bibelskolelærer

Da Maria så den tomme grav, burde hun havde set et mirakel, men i hendes sind var der ingen 
forventning. Sorg og skuffelse havde sløret hendes sind.
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B&U-Præst i Jacobskirken
 i Odense

Af Morten Aske Rasmussen

Kom ud af blindgyden
Peter er en passioneret følger af Jesus, ivrig, impulsiv og kæphøj – og han har lige fornægtet sin mester tre gange...

Det er ved at blive lyst, natten 
har været lang, og byen har 
gjort sig klar til den kom-
mende højtid. Der har den 
seneste uges tid været tumult 
i gaderne, begivenhederne op 
til weekenden har været over-
vældende, og tingene synes at 
være gået lidt hurtigt. 

En skikkelse tumler igennem 
gaderne, han er kommet henne 
fra ypperstepræstens gård og 
synes nu at flakke forvirret 
rundt uden mål. I et splitsekund 
ser man hans ansigt. Det er 
forvredet af sorg og smerte, og 
man kan se, at han har grædt. 
Han har nået lavpunktet i sit liv. 
Det gik op for ham, i det øjeblik 
hanen galede.

Vi ved ikke, om det har set 
sådan ud tidligt langfredag mor-
gen, da det går op for Peter, at 
han har ladt sin mester og ven i 
stikken. At det Jesus sagde, om 
at Peter ville forråde ham, var 
sandt, selvom Peter hårdnakket 
havde påstået, at det aldrig ville 
ske. Peter… Den klippe som 
Jesus ville bygge sin kirke på, 
var nu alt andet end klippe. Den 
eneste klippe i hans liv lige dér 
var det enorme bjerg, der syntes 
at rejse sig foran ham. Der var 
blind vej, og han kunne ikke gå 
tilbage til gården. Jesus ville dø i 
dag, og Peter efterlod ham til det. 
Han kunne have indrømmet, at 
han var en af Jesu’ disciple og 
forsvaret ham, men muligvis var 
han også blevet korsfæstet (eller 
i hvert fald tortureret) sammen 
med Jesus. Men i stedet sidder 
”klippen” nu der og fl æber et sted 
i Jerusalem. Hvilken ven er han? 
Jesus havde jo store planer med 
denne fi rskårne fi sker!

Man ved ikke meget om, hvor 
Peter befi nder sig de næste par 
dage, men vi ved, at han er en af 
de første disciple, der løber ud til 
Jesu’ grav påskemorgen og ser, 
at graven er tom (Johs. 20:1-4).

Jeg tror, at Peter i virkelighe-
den er et glimrende eksempel 
på grundlæggende menneske-
lighed!  

Jeg ville ønske, vi havde en 
autentisk tekst, der fortalte om 
Peters følelser og handlinger i 
de dage, hvor man ikke hører 
om ham. Han måtte i hvert fald 
have følt sig i en blindgyde der. 
Han havde brændt sine broer. 
Han havde afskåret sig selv 
fra Jesus, fordi han i bund og 
grund var en ”kylling”. Han buk-
kede under for de ting, han selv 
kæmpede med. Billedet jeg har 
af Peter, er ellers en passioneret 
mand, der i tale og handling ville 
forsvare sine venner og spille 
med musklerne… Men da hans 

eget liv afhang af det, stak han 
halen mellem benene.

Hvor mange gange har vi 
ikke også selv prøvet at ramme 
en blindgyde? Der hvor vores 
eneste håb synes at være at 
”backtracke” tilbage til der, hvor 
vi valgte forkert og prøve forfra. 
Men tit er man bare ikke så hel-
dig at man kan ”backtracke”, for 
når først den blinde vej melder 
sig, kan det være svært at se, 
hvordan du kommer videre.

Hvad gør man? Jeg tror man 
vender blikket mod det, der giver 
tryghed, mod det man kender. 
Der hvor du ved, hvordan man 
plejer at gøre. Den velkendte 
syssel, hvor tankerne kan få 
frit løb.

Tilbage til komfortzonen
Hvad gjorde Peter? Han vend-

te tilbage til der, hvor han kom 
fra. Peter var jo fi sker, så det, 
han kendte bedst til, var at fi ske. 
Tilbage ved Geneserat sø (Johs. 
21) sad disciplene ved bredden, 
og man kan næsten forestille sig 
Peter sidde der og kigge ud over 
søen og pludselig sige: ”Jeg tror, 
jeg tager ud og fi sker”, og det 
gjorde de så, alle sammen.

Hvor mange gange har du 
selv brugt det? Når tingene kok-
ser, når der bare ikke er en vej? 
”Jeg tror, jeg går ud og fi sker…” 
Jeg mener ikke i de situationer, 
hvor vi har brug for lidt pusterum, 
for det har vi fra tid til anden. Men 
de situationer, hvor der kræves 
noget ekstraordinært af dig, hvor 
der måske er talt store ting ind 
over dit liv, hvor du tænker: ”det 
kan jeg ikke”, eller ”det er for 
svært for mig”, eller måske har 

du fejlet og bare ikke ser nogen 
vej. Det er sikkert naturligt nok 
at reagere på den måde og søge 
tilbage i det kendte: ”Jeg tror jeg 
tager ud og fi sker.” Det er det, du 
kender, og det er i første omgang 
nemt at resignere.

Gud skaber en vej
Peter var vendt tilbage til 

komfortzonen, men han fanger 
ikke nogen fi sk, før Jesus møder 
ham der i de trygge rammer og 
velsigner det, han går og arbej-
der med, og nettene bliver som 
bekendt fulde af fi sk.

Gud skaber en vej, der hvor 
der ingen vej er. Når vi kun ken-
der vejen tilbage, kender Gud 
vejen frem. Læg mærke til, at 
selvom Peter var på vej tilbage 
i sit gamle erhverv, at selv dér 
kommer han til kort! Men Jesus 
rækker igen sin hånd ud, og 
denne gang griber Peter den og 
kaster nettet ud… og så sker der 
noget! Gud skaber vej, der hvor 
der ingen vej er.

Der hvor du trækker snuden til 
dig og tænker: ”det kan jeg ikke”: 
Gud skaber vej! 

Der hvor du tænker: ”det er for 
svært”: Gud skaber vej! 

Der hvor du har fejlet og 
svigtet, og bare går tilbage til 
dit fiskeri: Gud skaber vej… 
Også selvom han sikkert ville 
velsigne dit fi skeri, hvis det var 
det, du valgte.

Peter havde stadigvæk et 
valg, ligesom du har et valg: Han 
kunne have sagt: ”Det er mig, 
der er fi sker, så hvad ved du om 
det?” Men han valgte at handle 
på Jesu’ ord!

…og så kunne Peter ellers 

have levet forholdsvist lykkeligt 
til sine dages ende der ved 
Geneserat sø. Men vent, der er 
mere! Jesus trækker ham til side:

”Simon” (læg mærke til at han 
kalder ham Simon… Det vender 
vi tilbage til) 

15 […] »Simon, Johannes’ 
søn, elsker du mig mere end 
de andre gør?« »Ja, Herre,« 
svarede Peter, »du ved, at jeg 
holder af dig.« »Så pas mine 
lam,« sagde Jesus. 

16 Jesus gentog spørgsmålet: 
»Simon, Johannes’ søn, elsker 
du mig?« »Ja, Herre,« sagde 
Peter, »du ved, at jeg holder af 
dig.« »Så tag dig af mine får,« 
sagde Jesus. 

17 For tredje gang spurgte 
han: »Simon, Johannes’ søn, 
holder du virkelig af mig?« Peter 
blev bedrøvet over, at Jesus 
stillede det samme spørgsmål 
tre gange. »Herre, du kender 
alle ting,« sagde han, »du ved, 
at jeg holder af dig.« »Så pas 
mine får,« sagde Jesus. 

(Fra Bibelen på hverdags-
dansk, 3. udg.)

Jesus fornyer sit kald til Peter. 
”Pas mine får”. Han kalder, og 
Peter besvarer kaldet. Hele tre 
gange. Lige så mange gange 
som Peter havde fornægtet Je-
sus, kaldte Jesus på ham igen. 
Peter havde fejlet grusomt, men 
Jesus kalder igen: ”Elsker du 
mig?” Først derefter begynder 
Jesus at kalde ham Peter igen. 
(Det var som bekendt Jesus, 
der i første omgang gav ham 
navnet Peter.)

Jesus tvinger ham ikke. Han 
kalder ham ved det navn, han 
havde, da han først mødte Je-
sus: ”Simon…” Han rækker helt 
tilbage, starter på en frisk, og 
da Simon Peter bekræfter sin 
kærlighed til Jesus, kalder Jesus 
ham ”klippe” igen. Gud skabte 
en vej for Peter, og Peter valgte 
at følge den. 

Historien er ikke slut
Gud skaber også veje i dag. 

Historien er ikke slut, før verden 
slutter. Måske kalder Gud på 
dig i dag, og du kan vælge at 
følge den vej, han skaber. Men 

du kan også tage ud at fi ske og 
opleve at blive velsignet i det. Du 
kan være en Simon, eller du kan 
være en Peter.

Hvis vi læser videre om Peter 
i Apostlenes Gerninger, ser 
vi, hvordan Peter også bliver 
udrustet til at gå den nye vej, 
da han kort tid efter står foran 
det selvsamme jødiske råd som 
dømte Jesus til døden - og som 
han selv fl ygtede fra - og taler på 
skarpeste vis!

Vi kan lære mange gode ting 
fra Peters liv:

Han havde fejlet, og han var 
tilbage i komfortzonen.

Jesus mødte Peter i hans 
komfortzone, og han møder dig 
i din komfortzone.

Jesus kaldte Peter ud af hans 
komfortzone, og han kalder dig 
ud af din komfortzone.

Gud skabte en ny vej for Peter, 
og han skaber en ny vej for dig!

Gud udrustede Peter, og han 
vil også udruste dig!

Men er du en Simon, eller er 
du en Peter?
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Peter nægter at kende Jesus, da han kommer i knibe.
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Kære Orla Lindskov
Min mor og far bliver ind imel-

lem meget triste. Jeg synes, det 
er blevet værre, nu da foråret 
nærmer sig. 

Deres tristhed påvirker mig 
stærkt, da jeg kender årsagen. 

Jeg tror på, at man i en familie 
bliver fælles om glæden, men 
sandelig også om sorgen. Mine 
forældre og jeg mistede min 
bror. Han omkom ved en ulykke 
i udlandet.

Vores familie har altid været 
troende kristne. Vi tilhører Folke-
kirken. Det har altid lydt fra min 
fars mund, at vi mennesker må 
fi nde os i skæbnen. Vi må bøje 
os for Guds førelse, også når 
man mister, og der sker ting, vi 
ikke forstår.

Jeg vil nu gerne have lov til at 

spørge dig, om en alt for stærk 
sorg er synd overfor Gud og over-
for det menneske, man elsker, og 
som man har mistet?

Det var en frygtelig sorgens 
dag for os alle, da vi fi k at vide, 
at min bror var omkommet. Hvor 
havde vi glædet os til, at han 
skulle komme hjem. Vi havde ikke 
haft tanke på, at vi ville kunne 
miste ham.

Men Gud ville det anderledes. 
Jeg sørger også stadig dybt, 
ligesom mine forældre. Men jeg 
har mit arbejde at passe. 

Mine forældre. Hvor er sorgen 
tung for dem. 

De døjer nu meget med syg-
dom. Sådan har det aldrig været 
før med dem. Jeg tror, at det er 
sorgen, der svækker dem og gør 
dem syge. Jeg håber og beder 

til, at sorgen ikke må sende dem 
i graven før tiden.

Han var min kære bror. Jeg 
føler savnet så stærkt. 

Jeg tænker nu så meget på 
fortiden. Barndommen og ung-
dommen, som vi havde sammen. 
Min bøn for min bror er, at Gud i 
sin store nåde vil tage imod hans 
sjæl. Han talte aldrig med andre 
om sit forhold til kristendommen.

Kære bror, hvor har tabet lært 
mig at holde af dig. Vi skulle så 
ikke ses mere på denne jord. 
Men jeg ved i mit stille sind, at 
ved Guds nåde vil vi alle engang 
mødes til fælles glæde.

Kære Orla Lindskov, vil du godt 
bede Gud om at hjælpe min far og 
mor i deres store sorg. 

I Udfordringen i uge 49, 2016 
skrev du, så vidt jeg husker, et 

svar til en mand, som havde mi-
stet sin hustru op mod jul. 

Du skrev om den oplevelse af 
Himlen og af glæden, man kunne 
få ved at se på loftet i Dogepalad-
set i Venedig. 

Jeg har ikke mere det nævnte 
nummer af Udfordringen. Men 
hvis jeg kunne få dig til at gen-
tage dit svar, så vil jeg lade mine 
forældre læse det. Jeg håber, det 
kan trøste dem. Vil du også godt 
bede for mig.

Mon ikke Gud giver mennesker 
en anelse, så de kan forberede 
sig på døden?

Jeg tror, at kun de mennesker, 
der altid er rede, kan gå ind i 
døden med et fuldstændigt utyn-
get sind.

Venlig hilsen
En bror i sorg

Kære bror i sorg
Jeg er gået i bøn for både 

dig og dine forældre. Jeg beder 
om, at I må se lyset, selv om alt 
omkring jer synes mørkt lige nu. 

Jeg vil også her gentage det, 
du bad mig om. Det jeg skrev i 
uge 49, 2016, som en trøst til en 
mand, der havde mistet sin hustru 
op mod jul. 

Det lød således:
”Når I, som har elsket hinan-

den så meget hernede, for en 
tid skal skilles, så bliver troen på 
gensynet i Himlen salvet med 
forventningens glæde. Vores tro 
er jo, at selv om vi skilles, så skal 
vi mødes igen. 

Tænk også på, at nu er din hu-
stru hjemme hos Gud og befriet 
fra sygdom.

Nede i Dogepaladset i Venedig 
er der et mægtigt maleri, der 
forestiller alle de salige, der er 
forsamlet om Faderen og Sønnen.

Straks, når man ser maleriet, 
kan man beundre kunstneren for 
den omhu, hvormed han har gen-
givet de utallige skikkelser. Alle 
ansigter og legemer er forskellige. 
Der er både unge og ældre. Ikke 
to er ens. 

Og i samme nu man ser ma-
leriet, kommer man uvilkårligt 
til at tænke på ens egne kære, 
som er gået hjem til Herren. De 

er nu sammen med Faderen og 
Sønnen i en højtidsfest. 

Når man ser dette maleri, 
forstår man, hvad ordet salighed 
rummer. Vi skal også huske, at 
det er Jesus selv, der taler om vort 
livs fortsættelse på den anden 
side af graven hjemme hos Gud.” 

 
Til dit spørgsmål om stærk sorg 

vil jeg sige, at stærk sorg efter min 
mening ikke er synd imod Gud 
eller imod den, man har mistet. 
Det er vel heller ikke til at måle, 
hvornår en sorg er for stærk. 

Sorgen skal have sin tid. Det 
står i Bibelen i Prædikerens bog 
på denne måde: ”Tid til at le og 

tid til at græde.”
Men når sorgen binder men-

nesker og begynder at nedbryde 
livet og helbredet, da har man nok 
overskredet en farlig grænse. Da 
er der påtrængende behov for 
Guds indgreb til helbredelse af 
sorgen. Det er den helbredelse, 
jeg vil bede om for dine forældre, 
men også for dig.

Nu til svar på dit andet spørgs-
mål om en forud-anelse af døden: 

Jeg har hørt om fl ere, der fi k 
et forvarsel af Gud, om at døden 
nærmede sig.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla
I går fi k jeg voldsomme smerter 

ved mit hjerte. Det har jeg på det 
sidste oplevet nogle gange.

Jeg blev meget bange og uro-
lig. Jeg skyndte mig at lægge min 
salvedug på, og mit hjerte blev 
mere roligt, og smerterne blev 
straks mindre. Det hjalp virkeligt, 

så det var godt, at jeg havde min 
salvedug i nærheden.

I går havde jeg to gange en 
mærkelig smerte inden i mit ho-
ved over højre øre. Jeg lagde så 
min salvedug på, og smerterne 
forsvandt.

De kærligste hilsener fra
                     H.

Kære Orla Lindskov
Du salvede en salvedug for et 

år siden, for at min dreng skulle 
holde op med at ryge hash. Det 
hjalp virkeligt dengang. Mange 
tak for det.

Vil du godt salve salvedugen 
og bede over den igen. Derved 
håber jeg, at min dreng kan få 

styrke til at modstå tilbagefald.
Mange tak. Må Gud være 

med dig.
Hilsen

En bekymret mor

Kan sorg sende mine forældre i graven?

Sorgen har sin tid - men den må ikke nedbryde os

Salveduge har hjulpet mod smerter og hashmisbrug 

Jeg tror, at sorgen svækker mine forældre og gør dem syge. 
Jeg håber og beder til, at sorgen ikke må sende dem i graven 
før tiden.

Det er Jesus selv, der taler om vort livs fortsættelse på den 
anden side af graven hjemme hos Gud.
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Af Bodil Lanting

- Han lod sig ikke afskrække af, 
at det var nat, og jeg var fuld og 
så fremmedartet ud. Han sagde 
bare, at der kun er frelse ved tro 
på Jesus.

Palæstinensisk-fødte Harun 
Ibrahim taler taknemligt om evan-
gelisten i Finland, der fortalte 
ham, hvem Gud egentlig er. 

Senere blev Harun grundlæg-
ger og direktør for Keymedia, 
som forkynder evangeliet i hele 
verden. Han fortæller sin egen 
historie under et besøg i Dan-
mark i forbindelse med Aglow-
konferencen i Kolding den 1. april.

Muslim i jødisk skole
- Jeg er født i Jerusalem i en 

muslimsk familie. Jeg gik først i en 
arabisk skole og så i den jødiske 
hebraisk-talende skole fra 10 års-
alderen. Vi var fi re arabiske børn, 
der startede sammen. 

Nogle af jøderne blev mine 
bedste venner, andre var fjender. 
Hvis der skete et bombeangreb et 
sted i landet, ville vi palæstinen-
sere ofte få skylden, og de jødiske 
elever ville banke os dagen efter. 
Somme tider ville lærerne også 
puste til ilden, fortæller Harun, 
der er den mellemste af 11 børn.

Finske Sari
Mens jeg gik i skole, tænkte jeg 

på at blive matematiklærer. Men i 
1978, da jeg var 17 år, arbejdede 
jeg i en kibbutz. Her mødte jeg en 
fi nsk volontør, og vi blev kærester.

Vi datede i 1 år, før hun rejste 
tilbage til Finland. Jeg besøgte 
hende der, og vi skrev sammen 
i 6 måneder. Men et brev var op 
mod to uger undervejs, og mange 
beskeder krydsede hinanden. 

Sari skrev, at hun var gravid, 
og vi ville giftes. Min mor tilbød 
at bygge et hus til os nær Jeru-
salem, så skulle Sari bare blive 
muslim. Men hun sagde: Aldrig!

Så vi blev forlovede i 1980 og 
gift 2 måneder senere - i Finland.

Et nyt land - men OK
- Det var et mærkeligt sprog 

og et lukket samfund, selv om vi 
boede i en by. Men jeg syntes, det 
var OK – jeg kom i foråret, og så 
blev det jo sommer og varmere. 
Jeg lærte også hurtigt sproget. 

Nu kan jeg se, at det var Guds 
plan. Han gjorde det let for mig at 
fl ytte og fi nde venner. 

Jeg var uddannet maskinin-

geniør og arbejdede på et værk-
sted. Jeg har også været tryk-
keriarbejder og kok. Sari læste til 
merkonom og fi k en lederstilling 
i skrædderfi rmaet Turo, fordi hun 
talte svensk og forstod både 
dansk og norsk. Jeg hyggede mig 
og var stolt af min kristne kone.

Fuld mand hørte om Jesus
Sari gav sit liv til Jesus en 

måned før, vi blev gift. Hun gik i 
kirke, læste i Bibelen og bad. Jeg 
gik på disco og bar med mine 
mellemøstlige venner.

Hun har bedt Gud om at sende 
nogen til at fortælle mig om Jesus. 
Men hun gjorde det rigtige ved 
ikke at gøre det selv. 

Så en aften hvor der var minus 
20 grader, og jeg var fuld, mødte 
jeg en gadeevangelist. Han ville 
snakke om Gud, og jeg sagde: 
”OK, jeg er muslim, jeg har gået 
i en jødisk skole og min kone er 
kristen, så jeg er dækket ind.” 

Jeg syntes, han var uhøflig. 
Men jeg kunne godt li’ hans ær-
lighed. Han sagde til mig, at der 
ikke er nogen frelse uden Jesus, 
så jeg tog med ham til en Teen 
Challenge Cafébus. Det endte 

med, at jeg inviterede både ham 
og præsten hjem til aftensmad 
hos os om fredagen. 

Forelsket i Jesus
Den nat kom jeg først hjem 

klokken fi re. Men jeg havde den 
gode undskyldning, at jeg havde 
snakket med en præst. Jeg fandt 
sedlen med præstens navn, og 
Sari udbrød: ”Det er jo min præst!”

Sari mente, at jeg skulle læse 
Bibelen både på hebraisk og 
fi nsk. På én uge læste jeg Johan-
nesevangeliet hele syv gange.

Jeg var chokeret. Jeg blev 
forelsket i Jesus, selv om jeg ikke 
forstod det med Guds Søn og 
Treenigheden. Men Jesus gjorde 
godt og helbredte folk og døde for 
det, han troede på. Og han var 
sikker på, at han ville opstå igen. 
Hvilket utroligt menneske!

Evangelisten og præsten kom 
og talte om Jesus og profetierne 
fra Daniels Bog. Jeg regnede ud, 
at Daniel havde profeteret præ-
cist. De vise mænd vidste også 
besked ud fra deres baggrund, og 
jeg forstod, at Det gamle og Det 
Nye Testamente passer sammen!

I tre måneder tænkte jeg meget 

på Jesus, Muhammed og Moses. 
Jeg blev næsten skør, for det er 
ikke godt for en araber at blive kri-
sten. Men Jesus fascinerede mig.

Den 31. marts 1985, for præ-
cis 32 år siden, bad jeg Jesus 
komme ind i mit liv. Jeg følte in-
genting. Men næste dag følte jeg 
noget. Og tre uger senere var mit 
liv forvandlet. Jeg elskede Jesus 
af hele mit hjerte, og jeg elskede 
at læse i Bibelen.

Jeg læste om Josef og hans 
brødre - og græd. Jeg læste også 
om Abrahams søn Ismael, og det 
forandrede mit liv. Jeg har lært alt 
om islam efter min omvendelse. 

En ny Paulus
Nu blev jeg aktiv i kirken. Jeg 

gik i kirke hver søndag og kunne 
deltage i de daglige bedemøder, 
fordi jeg arbejdede om aftenen.

Tre år senere fi k jeg kaldet til 
at nå muslimer med evangeliet.

I 1987 var jeg på en konfe-
rence, hvor jeg underviste om 
islam. En svensker fra Ibra Radio 
sagde til mig: ”Gennem radiomis-
sion kan du nå fl ere på 1 time 
end Paulus nåede hele sit liv.” 
Måske nåede Paulus 20-25 mil-
lioner. Med radioen kan man nå 
60 millioner.

Jeg ventede ikke på at høre 
Guds stemme. Min præst gav mig 
lidt penge, vi fl yttede til Sverige, 
og jeg blev en del af det fi nske 
team. Jeg var uvant med at tale 
arabisk, så jeg måtte arbejde 
med det. Men det blev til 3.000 
radioprogrammer i løbet af fem år. 
Folk skrev til os, fordi de ville tage 
imod Jesus, have en Bibel eller 
fi nde svar på spørgsmål.

Så følte jeg Guds kald til at 
vende tilbage til Finland i 1993. 
En måned senere bad en kirke 
i Sudan mig om at lave TV-pro-
grammer, og jeg hjalp dem i to år.

I 1995 startede tv-kanalen SAT-
7. Jeg var med, da den blev stiftet, 
men Gud åbnede en ny dør gen-
nem et program med vidnesbyrd. 
Jeg var den første troende med 
muslimsk baggrund der i 1996. 

Afslører løgnen
Jeg har også lavet programmer 

for Miracle Channel (MC). Men 
både SAT-7 og MC går meget op 
i at have et godt forhold til mus-
limerne. De lavede programmer 
for kristne. Jeg er mere konfronte-
rende og ville nå muslimerne, så 
det passede ikke i stilen.

Mine programmer skulle afslø-
re djævelens løgne og forkynde 

Kristi kærlighed. Der var også 
kritik  af Koranen, så de program-
mer blev afvist af SAT-7 og MC.

Evangelisten Joyce Meyer 
havde Guds kald til at nå de ara-
biske kvinder. Hun søgte derfor 
en partner til en ny kanal, og vi 
startede en ny kanal sammen.

Joyce Meyer Ministries betalte 
alt de første 2½ år. Herefter over-
tog vi det hele, inklusive fi nansie-
ringen. Vi har lavet programmer 
i lånte studier rundt om i verden. 
Sådan har det nu været i 15 år. 
Det er et hårdt liv med mange 
rejser, men Gud hjælper os.

Tusinder bliver frelst
Muslimerne ønsker at slå os 

ihjel. De advarer mod os i aviser 
og tv – med det resultat, at fl ere 
og fl ere ser programmerne.

I 2016 fi k vi næsten 65 mil. 
seertilbagemeldinger.  Og 13.000 
tog imod Kristus. Den ene efter 
den anden bliver døbt, og jeg har 
mange venner, som tager sig af 
de nye kristne.

Vi sender programmer til hele 
verden gennem Al Hayat 1 og Al 
Hayat 2. Folk i hele verden hører 

gennem smartphones, at vi ana-
lyserer islam og prædiker Jesus.

Stort hjerte for jøder
Vi arbejder sammen med en 

tyrkisk kanal, der er del af et 
urdu-netværk. Vi har også en 
hebraisk kanal sammen med 
messiatroende jøder. Det er den 
eneste hebraisktalende kanal, 
som prædiker Jesus.

Jeg har et stort hjerte for jøder. 
Jeg ved, at vi mødes som ét, som 
det nye menneske i troen.

Jeg vil gerne opmuntre folk til 
at involvere sig i bøn og støtte til 
missionen. Forsoningsarbejde 
mellem palæstinensere og jøder 
virker ikke.

Det er Aglows mandat at for-
ene jøder og hedninger, jøder 
og arabere og mænd og kvinder 
i troen på Jesus. Vi er ét i troen. 
Og det er et stærkt vidnesbyrd, 
når arabare og jøder arbejder 
sammen i kærlighed.

Det modigste, man kan gøre, er 
at elske sine fjender. Evangeliet 
kan gøre noget, som politiske til-
tag aldrig kan. Og når Gud kalder 
os til en opgave, skal vi adlyde 
ham, slutter missionæren med 
det store kald til at nå Abrahams 
børn - uanset om de er Isaks eller 
Ismaels efterkommere.
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Kærlighed har 
skabt en ny Paulus

Harun Ibrahim er leder af de kristne Al-Hayat medier, 
som via nettet når millioner af Abrahams efterkommere hvert år.

- I skal ikke blive bekymrede, fordi I ser en mand fra Mellem-
østen med ledninger på sig, spøgte Harun Ibrahim på Aglow-
konferencen i Kolding, hvor han blev tolket af Peter Tinggaard.

- Vi analyserer islam og prædiker Jesus, fortæller Harun Ibrahim 
om de kristne internet-programmer på Al Hayat (’Liv’).

Budskabet til danskerne på Aglowkonferencen
På Aglowkonferencen i Kolding  opfordrede Harun Ibrahim 
deltagerne til at række ud til de fremmede. Han fortalte om 
den 16-årige imamsøn Rachid, der blev kristen og smidt ud 
hjemmefra. Men Gud bruger i dag Rachid til at nå millioner 
gennem mediearbejdet. Faktisk får Rachid 500.000 tilbage-
meldinger hver måned for sine programmer.

- Alt dette, inklusive det med Rachid, skete fordi en fyr en af-
ten adlød Gud og talte til en fuld indvandrer i Finland om Jesus.

I Danmark er der mange immigranter. Måske har I den nye 
apostel til Somalia eller Syrien eller Irak som nabo. Måske går 
han netop nu i din bys gader!
Bed og elsk. Tal hvis det er nødvendigt. Lyt. 
Det gjorde min hustru. Og det virkede!

I 2016 fi k vi 65 mil-
lioner seertilbagemel-
dinger. Og 13.000 tog 

imod Kristus.
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Byggede Josef 
pyramiderne?
Hvor lå Ur? Faldt der bræn-
dende svovl? Hvad var Mo-
ses’ rolle i Egypten? Hvilken 
rute fulgte Israel, og hvor 
krydsede de Det Røde Hav? 
Ligger Sinai bjerg et andet 
sted?
Gamle kort, satellitfotos, 
kemiske analyser, under-
vandsforskning og -fotos.

Af Bodil Lanting

Hvis millennials forlader troen, 
hænger det ofte sammen med 
brud i familien.

Det skriver Alex McFarland og 
Jason Jimenez i deres nye bog 
’Abandoned Faith’. Men forfat-
terne har også meget godt at sige 
om de unge, der er født mellem 
1982 og 2004.

I bogen med undertitlen: ’Why 
Millennials Are Walking Away 
and How You Can Lead Them 
Home’, (Hvorfor Millennials går 
væk og hvordan du kan lede dem 
hjem igen) belyser McFarland og 
Jimenez, hvad der går galt. 

Men forfatterne ser også på, 
hvad der påvirker unge, og giver 
råd til forældre og kirkeledere om, 
hvordan de kan hele de brudte 
relationer og lede de fortabte 
sønner og døtre tilbage til Kristus.

Hjertet på rette sted
McFarland er leder af Chri-

stian Worldview Center på North 
Greenville University. Han siger 
i et interview med The Christian 
Post (CP), at den stærkeste fak-
tor, som driver de unge væk fra 
Jesus, er problemer i deres fami-
lierelationer. Men han tilføjer, at 
Gud arbejder blandt unge - og at 
der er andre positive tegn.

- Det, der er rigtig godt ved 
millennials, er at de har et hjerte 
for andre. For 25 år siden var det 
svært at få en gruppe unge til at 
tage på missionstur, men i dag 
er situationen nærmest modsat.

Vi har ingen problemer med at 
få unge til at tage til u-landene 
for at blive beskidte og arbejde 
hårdt, understreger McFarland og 
kalder de unges indstilling til frivil-
ligt arbejde ’direkte inspirerende’.

Gerninger, velvære
- og en fjern Gud

- Flertallet af USA’s unge i dag 
tror på ”en kombination af retfær-
dighed gennem gode gerninger, 
religion som psykologisk velvære 
og en fjern Gud, der ikke blander 
sig”, siger McFarland med et citat 
fra sociologen Christian Smith.

- De tror næsten, at Gud er en 
venlig terapeut, og at han er til for 
at forbedre mit liv, men at han ikke 
ville drømme om at blande sig i 
mit liv, siger McFarland.

Millennials er den aldersgrup-
pe, der med størst sandsynlighed 
ikke er tilknyttet nogen trosret-
ning, fremgår det af en undersø-
gelse fra Pew Research Center.

Hykleri og skilsmisser
Mange traditionelle kirker har 

fl est gråhårede medlemmer og de 
har svært ved at nå folk under 40.

- Som præst og forsker, som 
lærer og som en bekymret kristen 
vil jeg sige, at den ene store årsag 
til frafald fra troen er, at familierne 
nedbrydes, siger McFarland.

Hans medforfatter, Jimenez, 
har spurgt ind til den dybere årsag 
hos de unge, som havde forladt 
troen. Og mange unge fra kristne 
hjem fortalte, at deres forældre 
aldrig levede deres tro ud.

Jimenez nævner en stridsly-
sten studerende i Florida, som 
spurgte: ”Hvis Gud fi ndes, og han 
vidste, at vi ville lide, hvorfor har 
han så skabt os?”

Studenten fortalte Jimenez, at 
selv om han gik i kirke sammen 
med familien som barn, havde 
han aldrig set sine forældre læse 
i Bibelen eller bede sammen.

Studentens kæreste fortalte, 
at hendes far ofte talte med sin 
familie om Bibelen - men en dag 
havde han selv forladt familien til 
fordel for en anden kvinde.

Og Jimenez forstår de unge:
”Hvis det, som deres forældre 

troede på, var sandt, hvorfor 
levede de så ikke efter det? Hvis 
Gud er kærlighed, hvorfor viste 
deres forældre så ikke samme 
kærlighed til hinanden?” skriver 
Jimenez i bogen.

Sammen med hykleri og skils-
misser har også lovtrældom og 
overbeskyttelse negativ indfly-
delse på et barns tro.

Forældre præger mest 
Mange forældre fortæller, at de 

fortryder mange ting.
- Jeg har ikke gjort nok. Jeg var 

der ikke for mine børn som den 
far, jeg skulle have været, og nu 
er de voksne, og ingen af dem har 
en personlig tro. Jeg skulle have 
gjort mere som leder frem for at 
overlade det hele til min kone og 
kirken, siger en far ifølge Jiminez.

Forfatterne vil hjælpe forældre 
til at forstå, hvad der har præget 
deres voksne børn - og give dem 
fornyet håb for dem.

Kulturen og kirken spiller en 
rolle for de unges udvikling, men 
forældrenes rolle vejer langt 
tungere end nogen anden ind-
fl ydelse, understreger Jimenez.

Og McFarland siger med Edith 
Schaeffers ord: ”Hjemmet er kir-
ken i miniformat." Hendes mand, 
Francis Schaeffer, sagde, at ”Gud 
gav os familien for at foreberede 
vore hjerter for evangeliet.”

McFarland mener ikke, at tids-
ånden i 1960’erne sammen med 
liberal teologi har ført til ødelæg-
gelse af familien. Sandheden er 
den modsatte:

- Ødelæggelsen af familien har 
banet vejen for, at folk forlader 
sandheden og den rette lære. 
Og samfundsforskere har tydeligt 
påvist, at kristendommens fremtid 
hænger nøje sammen med fami-
liens situation, siger McFarland.

Alligevel fi nder han en ånde-
lig sult blandt de unge voksne. 
Mange længes meget mere efter 
Gud, end de giver udtryk for.

Ensomme ateister
McFarland besøgte fi losofi -in-

stituttet på et universitet i Vancou-
ver, hvor ”mindst 95 procent var 

ateister”. Alligevel var der mange 
af disse ateistiske intellektuelle, 
som ønskede hans forbøn, fordi 
de følte sig ensomme.

I virkeligheden er millennials 
en ”relationelt udhungret gene-
ration”, som inderst inde skriger 
efter dybe venskaber, mener 
McFarland. 

De unges fravalg af troen gør 
det nødvendigt for hele kirken at 
stå sammen. Kirkerne i Vesten er 
truet af både radikal islam, ag-
gressiv ateisme og den seksuelle 
revolution. 

Men for at kunne helbrede de 
brudte familierelationer må prote-
stanter og katolikker stå sammen 
og sige: ’Der er meget mere som 
forener os end skiller os’. Jesus 
bad om det i Joh. 17:21: ”At de 
alle må være ét, så verden må 
tro, at du har sendt mig”.

De unge voksne er generelt  
mistroiske overfor institutioner 
og autoriteter. Derfor har de også 
tendens til at være imod kirken 
og ”organsieret religion”. Men 
samme mistro rammer også fx. 
deres lærere og professorer.

- Millennials er digitale ind-
fødte, moralsk udsvævende, so-
ciale verdensborgere og åndeligt 
kræsne. De føler sig ikke særlig 
forbundet med institutioner og 
traditioner, forklarer McFarland.

Unge har sår på sjælen
De unges skepsis og afvisning 

af evangeliet skyldes ikke så 
meget intellektuelle overvejelser, 
men snarere sår på sjælen.

På et tidspunkt interviewede 
McFarland 32 fremtrædende 
ateister - og fandt ud af, at 28 af 
dem havde protestantisk-kristen 
baggrund. Men selv om ateister-
ne havde mange tilsyneladende 
videnskabelige argumenter for 
deres holdninger, var der ”altid, 
altid en historie om smerte for-
bundet med kirken - en hyklerisk 
præst, en voldelig far, som var 
kirkeleder eller en moraliserende 
prædikant, som havde en affære 
med sekretæren.”

- Den følelesmæssige smerte 
har ført til intellektuel skepsis hos 
mange, siger McFarland.

Elsk og byg tillid
- Vi skal elske mennesker, 

bygge relationer, styrke tillid, 
ærlighed og respekt, selv om 
de måske aldrig kommer til tro 
på Kristus, siger McFarland og 
tilføjer, at det gælder om at søge 
Guds visdom i alle ting.

Kirkerne må have både ”social 
og trosforsvarsmæssig fornuft.” 

- Jo mere vores kultur har 
fjernet sig fra det kristne funda-
ment, jo mere må du opbygge 
tillid, et respektfuldt forhold, før 
du overhovedet begynder at håbe 
på at kunne dele nogen form for 
indhold, konkluderer McFarland.

Brudte relationer får unge 
voksne til at forlade kirken
Ny bog kæder skilsmisser sammen med de 18-30 årige millennials’ opgør med troen. 

Skuffelser over forældrene og kirken får unge til at forlade troen.

Alex McFarland er 
leder af instituttet 
for kristent ver-
denssyn på North 
Greenville Univer-
sity samt radiovært 
på kanalen Apolo-
getics 315.

Ifølge 
bogen 
er det 
vigtigt, 
at for-
ældre 
viser 
troen i 
praksis.

Erhvervslivet kan vise samfunds-
ansvar gennem organisationerne
Frivillige organisationer er ikke gode nok til at samarbejde med 
erhvervslivet, som gerne vil være kendt for samfundsansvar.

Det kom frem på en konference arrangeret af CSR (Corporate 
Social Responsibility) i Kristianssand den 30. marts.

– Jeg tror, fi rmaer kan få fordele af at samarbejde med de rigtige 
organisationer, men det ser ud til, at fi rmaerne har været mere vil-
lige til at indgå i et samarbejde end organisationerne, siger Geoff 
Kendall, som er grundlægger og leder af Future-Fit Foundation. 

Blandt deltagerne på konferencen var bl.a. Bright Products, som 
har udviklet en solcellelampe, der kan fungere som mobillader og  
bruges i områder uden elforsyning. Nu håber direktøren i samar-
bejde med Strømmestiftelsen at starte jobskabelsesprogrammer i 
Somalia og Burundi gennem Strømmestiftelsens netværk i området. 
”Sammen kan vi skabe større impact end vi kunne alene som for-
retningsaktør”, forklarer direktør Johan Gjærum.

En anden mulighed er, at et fi rma udlover match-funding af alle 
gaver i et øremærket projekt. Det er især grundlæggeren af AKO 
Capital, Nicolai Tangen, fortaler for. Han gennemfører det ved at 
lade stiftelsen AKO Foundation, som fi nansieres af overskuddet fra 
AKO Capital, uddele gaver.

I 2016 fi k Strømmestiftelsen 6,8 millioner kroner fra private og 
erhvervsdrivende på 14 dage. Med AKO’s matchning blev beløbet 
fordoblet til 13.690.428 kroner - og projektet fi k mange nye givere.

Bodil

Den norske fi lantrop 
Nicolai Tangen er 
fortaler for match-
funding, hvor en 
virksomhed lover at 
matche alle ind-
samlede gaver op 
til en vis sum. Foto: 
Ingunn Marie Ruud, 
KPK.

3.000 år gammelt æselmøg 
bekræfter beretning om Salomon
Et nyt arkæologisk fund bekræfter Bibelens beretning om kong 
Salomons rigdom og kobberminerne i Timnadalen.

I en artikel i National Geographic afslører arkæologerne, at man 
har fundet 3.000 år gammelt møg i et af oldtidens mineområder. 
Ekskrementerne har overlevet så længe takket være det tørre klima 
i dalen. Der er tale om et område med kobberminer, hvor man 
smeltede malmet til metal, og fundene bekræfter beretningen om 
Salomons rigdom, der bl.a. kunne stamme fra disse kobberminer.

- Vi troede, at nogle nomader havde camperet der med deres 
geder nogle få årtier tilbage. Men kulstofdateringen har bekræftet, 
at der var tale om æsler og andre husdyr fra det 10. århundrede f.v.t. 
Det er svært at fatte, siger arkæolog Erez Ben-Yosef. 

I det organiske materiale fandt man også spor af korn og pollen, 
som kan bruges til at fastslå, hvad dyrene levede af. Og dyrefoderet 
er blevet transporteret til dalen fra et område, der ligger over 160 
km væk - nær Middelhavets kyst.

- Indtil for nylig havde vi næsten ingenting fra denne periode på 
dette sted. Men nu ved vi ikke bare, at der var tale om en kobber-
kilde, men også at den stammer fra kong Davids og hans søn 
Salomons tid, siger Ben-Yosef.

Bodil



Af Richard Oestermann
Den 88-årige danske jøde og 
journalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv. 
   - Denne bog, skrevet af 
Richard Oestermann, 
kan jeg varmt an-
befale. Den bør 
læses af mange 
af Udfordringens 
abonnenter.

H.K. Neerskov
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Af Bodil Lanting

Det var som en mørk tåge over 
kontoret. Og lederen af nød-
hjælpsorganisationen måtte 
spørge sig selv, om det var 
selve dødens skygge, han så.

Pastor Franklin Graham fra 
Samaritan’s Purse havde aldrig  
set noget lignende. Var ”dødens 
skygge” fra Salmernes Bog ved 
at falde over den amerikanske 
læge Kent Brantly? 

Ikke forladt af Gud
Franklin Graham fortæller om 

de svære dage under ebolaepi-
demien i den nye dokumentar 
”Facing Darkness” (ansigt til 
ansigt med mørket).

- Dokumentaren er et vidnes-
byrd om Guds trofasthed, og den 
vil vise dig, at selv i den mørkeste 
time i dit liv har Gud ikke forladt 
dig. Han er der stadig, fortæller 
Graham i et interview med Reli-
gion News Service.

11.000 døde
Ebola-virus spredes gennem 

kontakt med kropsvæsker. Symp-
tomerne inkluderer feber, opkast-
ninger, diarré samt både indre og 
ydre blødninger.

Rygterne om den dødelige vi-
rus havde svirret i fl ere måneder, 
før det første tilfælde dukkede op 
i juni 2014 på et missionshospital 
nær Monrovia i Liberia.

Da udbruddet klingede af næ-
sten et år senere, havde der 
ifølge WHO været 28.000 syg-
domstilfælde, heraf 11.000 med 
dødelig udgang i Liberia, Guinea 
og Sierra Leone. Den sidste 
ebolapatient i Liberia blev testet 
negativ i juni 2016.

Kent Brantly
Lægemissionær Kent Brantly 

var leder af ebola-afdelingen på 

ELWA (Eternal Love Winning 
Africa) Hospital, da han selv blev 
smittet med virusset. ELWA Ho-
spital drives af den internationale 
missionsorganisation SIM.

Mange steder verden over var 
kristne i bøn, mens Brantly mod-
tog eksperimenterende behand-
ling. Hans krop vred sig i kramper 
i 40 sindsoprivende minutter. 
Men derpå rejste Brantly sig 
fra sengen, og hans tilstand var 
klart forbedret, fortæller Franklin 
Graham.

Eftervirkninger
- På mange måder er krisen 

drevet over. Ebola-krisen var 
afsluttet med succes, men nu er 
der en ny type krise.

Det er ikke længere så spæn-
dende for de internationale ny-
hedsmedier. Det er ikke så let at 
piske en stemning op, hvis folk 

ikke allerede er engagerede. Men 
der er så meget, der skal gøres 
for de overlevende, og sundheds-
arbejdet skal genopbygges. Jeg 
tror, at verden skal mindes om, 
at folk i Vestafrika stadig lider 
under eftervirkningerne af ebola, 
siger Brantly.

Kent Brantly blev verdens-
kendt, da han blev ramt af ebola, 
men han var ikke den eneste 
helsemedarbejder, der blev syg 
under epidemien i Liberia.

Nancy Writebol
En af Liberias bedste læger, 

Samuel Brisbane, blev den første 
læge, som døde af ebola. 

Den amerikanske klinikas-
sistent Nancy Writebol, der var 
personalechef for SIM, samt 
den liberianske sygeplejerske 
Barbara Bono blev også smittet 
under arbejdet på ELWA Hospital.

Både Nancy Writebol og Kent 
Brantly blev fl øjet til behandling i 
Atlanta, USA.

Barbara Bono
Den liberianske sygeplejerske 

blev på ELWA Hospital. Hun fryg-
tede som enlig mor, hvad der ville 

ske med hendes datter, hvis hun 
selv døde.

Barbara Bono ved ikke, hvor-
dan hun selv blev smittet. Måske 
kom smitten fra en død kvinde. 
Eller måske skete det, dengang 
en syg mand greb så hårdt fat i 
hendes arm, at hans negle bo-
rede sig igennem hendes beskyt-
telsesdragt og ind gennem huden.

- Gud har styr på det, sagde 
hun til en ven, mens hun rensede 
det dybe sår på armen. Men få 
dage efter var hun syg. Hun kom 
til at tilbringe 14 dage på ebola-
afdelingen.

- Nu kan jeg sige: Gud er stor, 
for han lod alle ting virke sammen 
til bedste for mig, siger Barbara 
Bono, som nu igen arbejder som 
sygeplejerske på ELWA Hospital.

Fantastisk mulighed
Nancy Writebol leder nu bibel-

baserede traume-grupper for 
ebola-overlevende.

Mange tidligere patienter har 
stadig fysiske smerter og syns-
problemer. Men det største pro-
blem er næsten samfundets 
negative holdninger til de overle-
vende, fortæller Nancy Writebol.

Hun oplever nu, at disse mure 
bliver nedbrudt, når hun fortæl-
ler patienterne, at hun selv har 
haft sygdommen. Den mørke tid 
i hendes liv er nemlig blevet en 
”fantastisk mulighed” for at dele 
troen med andre overlevende og 
hjælpe dem gennem traumerne.

- Det at vende tilbage var 
udtryk for en ny overgivelse til 
Herren: at vi stolede på ham, 
uanset hvad vi skulle igennem, 
og vi havde tro til, at Gud ville 
bruge det. 

Selv i de svære dage er vi 
overbevist om, at Gud har bragt 
os hertil, understreger Nancy 
Writebol i den nye dokumentar.

Pastor Franklin Graham (til højre) fortalte i Fox News om den svære tid, da fl ere missionærer i hans organisation blev ramt af ebola.
Fra venstre ses Dr. Kent Brantly og i midten Nancy Writebol, der begge blev ramt af den dødelige virus.

’Vore missionærer måtte
arbejde i dødens skygge’

Ny dokumentar om ebola:

Også missionærerne på hospitalet blev ramt af den frygtelige ebola-epidemi i Vestafrika.

- Jeg blev måske smittet, da 
en syg mand borede sine 
negle ind i min arm gennem 
beskyttelsesdragten, fortæller 
sygeplejerske Barbara Bono.

Mike Pence og hans hustru
lever efter ’Billy Graham-regler’ 
”Hvis der bliver serveret alkohol, og folk slår sig løs, vil jeg 
have den kønneste brunette i rummet lige ved siden af mig.”

Det sagde Mike Pence med reference til hustruen Karen i 2002. 
Nu citeres udtalelsen i en artikel om parret i Washington Post, og 
det har fået masser af kritiske kommentarer på de sociale medier. 
Mange fatter ikke, at det er nødvendigt med regler, der skal sikre 
troskab overfor ens ægtefælle. Andre taler om ”Billy Graham-regler”.

Ligesom den store evangelist har Mike Pence det princip, at han 
aldrig spiser alene sammen med en anden kvinde end hustruen.

Mange gør nar af Pences indstilling. Men andre, inklusive poli-
tiske modstandere, roser hans fasthed og peger på, at de mange 
skilsmisser i forbindelse med utroskab burde mane til eftertanke.

”Pences smarte taktik for af undgå den type ægteskabelige 
fejltrin, som kunne ødelægge ham, hans hustru, deres familie og 
folk omkring dem, fortjener både at blive rost og fejret. Vi skulle 
hellere have mere fokus på troskab, og hvordan vi sikrer et godt 
ægteskab. Det er meget vigtigt for mænd og kvinder at have et godt 
ægteskab, det er også bedst for børnene, skriver chefredaktør Mollie 
Hemingway fra The Federalist.

Bodil

USAs vicepræsident, Mike Pence, går ikke på kompromis 
med sine principper, når det gælder ægtefællen Karen.

Baghdad-præst: ’Elsk muslimerne 
- også efter London-angrebet!’
- 99.9 procent af muslimerne er ikke terrorister.

Det siger den anglikanske præst Andrew White, som har levet 
med trusler fra Islamisk Stat i årevis. Nu opfordrer han kristne til 
vise kærlighed til muslimerne efter angrebet i London.

- Vi kan vælge at være defensive og sige, hvor ondt det hele er, 
og at IS står bag. Men vi må ikke afsondre os fra det muslimske 
samfund. Det er nu, vi skal bevæge os ud - ikke bare for at omvende 
mennesker, men for at vise vores tro på, at vi skal elske mennesker. 
Jesus og hans budskab handler om kærlighed. Det er Guds budskab 
og regel. De fl este muslimer, de 99.9%, er da heller ikke terrorister.

Men vor tids begivenheder peger på, at Messias snart kommer 
igen med sit retfærdighedsrige, siger Andrew White.

Bodil

Mens han boede i Baghdad blev pastor Andrew White overalt 
fulgt af vagter, der skulle beskytte ham mod terrorangreb.
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Af Steen Jensen

Natten til den 19. juli år 64 
udbrød der brand nær Cir-
cus Maximus i Rom, og ilden 
rasede i en uge og lagde en 
tredjedel af byen i aske. I et 
forsøg på at standse rygter 
om at han selv stod bag 
branden, kastede kejser Nero 
skylden på byens kristne, 
som blev henrettet i stort tal.

Neros forfølgelser af de kristne 
var startskuddet til de forfølgelser, 
som skiftende kejsere periodevis 
i de næste 250 år udsatte kristne 
for.

Forfølgelserne sluttede først 
endeligt, da kejser Konstantin 
i år 313 indførte religionsfrihed 
og lovliggjorde kristendommen 
i imperiet.

Strengt taget var forfølgelser af 
kristne begyndt allerede med Ste-

fanus, som i Jerusalem var blevet 
stenet til døde af jøderne og var 
kirkens første martyr (martyr er 
græsk for vidne).

Men romerstatens forfølgelser 
begyndte med Nero. Han var en 
brutal kejser, der fi k både sin mor 
og sin første kone myrdet, og som 
sandsynligvis selv gav ordre til 
ildspåsættelserne i Rom for at få 
ryddet byen for gamle træbygnin-
ger, så han kunne bygge en ny, 
overdådig hovedstad i marmor 
og med boulevarder og et nyt, 
kæmpestort palads til sig selv, 
Domus Aurea (Det Gyldne Hus).

”Had til menneskeheden”
Den senere romerske histori-

ker Tacitus skrev omkring år 115, 
at det var den almindelige opfat-
telse blandt folket, at det var Nero 
selv, der havde anstiftet branden.

I al sin gru udmaler Tacitus, 
hvordan Nero kastede skylden 

på byens kristne og mishandlede 
dem: 

”De blev svøbt i huder fra dyr 
og ædt af hunde, eller blev naglet 
til kors og sat i brand, og, når 
dagslyset svandt, blev de brugt 
som fakler til at oplyse natten”.

Nero har måske i desperation 
udset sig byens kristne som syn-
debukke, for hér var en gruppe 

mennesker, som i forvejen var 
ugleset i befolkningen. Ifølge 
Tacitus led de kristne af ”had til 
menneskeheden”, og i befolknin-
gen gik rygterne, at de dyrkede 
både kannibalisme, incest og 
begik barnemord.

Myterne er opstået, fordi de 
kristne var anderledes. De holdt 
sig for sig selv, og romerne så 

Martyrernes blod
blev kirkens såsæd
I de første godt 300 år af kirkens historie måtte otte millioner kristne lade livet som martyrer under skiftende romerske kejsere.

En mosaik fra det 3. århundrede viser en mand, der bliver angrebet af 
en leopard i arenaen (fra Tunesien).

Kristne blev som kriminelle kastet for de vilde dyr. (Mosaik fra ca. 200).
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skævt til de kristnes ritualer, der 
forekom både uvante og skræm-
mende. Beretninger om nadve-
ren, hvor de kristne angiveligt 
”spiste menneskekød” og ”drak 
blod”, fi k rygterne om kanniba-
lisme til at sprede sig.

De kristne var også dårlige 
for handelen, og købmænd, der 
solgte offerkød, var oprørte over, 
at de kristne skræmte romerne 
væk fra templerne, mens andre 
klagede over, at slavepiger, der 
arbejdede som spåkoner, ikke 
længere ville spå, når de var 
blevet kristne.

Da de første romere blev om-
vendt til kristendommen, havde 
Rom allerede et etableret jødisk 
mindretal i byen. Jøderne var 
anerkendt af kejseren og var 
fritaget for at tilbede romerske 
guder. Men hvor jøderne kun 
sjældent missionerede, forholdt 
det sig anderledes med de nye 
kristne. Her var mission et vigtigt 
element, og helst skulle hele 
verden omvendes, inden Kristus 
kom igen. 

For kejseren var den kristne 
mission en trussel, for kejseren 
indtog en prominent plads blandt 
de romerske guder og havde så-
gar sin egen kult. Den regerende 
kejser fi k sin magt fra guderne 
og skulle æres derefter af sine 
undersåtter, hvilket de kristne 
nægtede at gøre, foruden at de 
altså missionerede.

Så da Nero kastede skylden 
for Roms brand på byens kristne, 
var det en befolkningsgruppe, der 
i forvejen var set på med mistro 
hos romerne.

Historien fortæller i øvrigt, at 
Nero så passivt til og sad og spil-
lede lyre og sang om Trojas fald, 
mens de kristne blev korsfæstet, 
smidt for løverne og brændt som 
fakler i natten. Om det er rigtigt 
eller ej, så efterlod Nero sig i hvert 
fald billedet af en ualmindeligt 
grusom kejser.

Forfulgt for Kristennavnet
Neros regeringstid (54-68) 

sluttede med, at han begik selv-
mord, efter at vanviddet havde 
drevet ham længere og længere 
ud.

Men hans indfl ydelse fortsatte 
i den måde, som staten behand-
lede de kristne – i hvert fald i en 
rum tid frem.

Der var ingen lov, der forbød 
nogen at være kristen. Men der 
opstod et begreb, ”institutum 
neronianum”, som nok bedst kan 
oversættes med den ”neronian-
ske sædvane” – hvilket betød, 
at kristne kunne forfølges uden 
nogen anden grund end den, at 
de var kristne.

Med andre ord var det ingen 
forbrydelse at være en kristen, 
men man risikerede den samme 
straf som en forbryder.

Der var først omkring år 250, at 
der kom et egentligt forbud mod 
at være kristen, men indtil da var 
det alligevel nok at hævde, at 
man var kristen – så kunne man 
sendes i døden, hvis det passede 
de romerske myndigheder.

Det løse retsgrundlag
Og det gjorde det jævnligt. Selv 

om der i det første par hundrede 
år mest var tale om lokale og spo-
radiske forfølgelser, som dog ko-
stede mange martyrer livet, kom 
Neros ”sædvane” til at stå frem 
til midten af det 3. århundrede.

Nærmere indsigt i det offi cielle 
Roms holdning til de kristne får vi 
med den kejserlige forvalter Pli-
nius’ indberetning til kejser Trajan 
i år 112. Her redegjorde Plinius for 
de forhør af kristne, han havde 
gennemført i den nordvestlige del 
af Lilleasien.

Plinius havde dømt en række 
kristne til døden, men kom i tvivl 
om retsgrundlaget, for han fandt 
ingen handlinger, der var forbry-
deriske. Dét, han fandt, var kun 
”en utålelig overtro”, som dog 
irriterede ham så meget, at han 

dømte mange kristne til døden.
I hans retsprocedure ser man 

mønstret for de oldkirkelige, ro-
merske kristenforfølgelser, som 
var meget enkle. De anklagede 
blev spurgt ”Er du kristen?” og 
svarede de ja, blev de ført bort til 
henrettelse. Kejser Trajan roste 
Plinius for hans fremgangsmåde, 
som kejseren fandt helt rigtig, 
fordi der ikke fandtes nogen fast 
regel. Kejseren svar gør det klart, 
uden at det siges direkte, at det 
er for kristennavnet i sig selv, der 
straffes.

Fremgangsmåden kom til at 
stå som det offi cielle ”retslige” 
grundlag helt til midten af det 3. 
århundrede, hvor det egentlige 
forbud mod kristendommen kom. 
Indtil da levede de kristne i den 
paradoksale situation, at det 
ikke ved lov var forbudt at være 
kristen, men heller ikke tilladt.

Ind imellem blussede kristen-
forfølgelserne op rundt omkring 
i Romerriget, og bl.a. led kirke-
faderen, den 90-årige biskop 
Polykarp, martyrdøden i forbin-
delse med en større forfølgelse i 
Smyrna i år 155, og 10 år senere 
blev en anden af kirkefædrene, 
Justin Martyr, henrettet ved en 
mindre forfølgelse i Rom.

Blandt de kristne blev det anset 

som en stor ære at gå i døden 
som martyr. Og jo fl ere martyrer, 
jo mere voksede kirken, hvilket fi k 
kirkefaderen Tertullian (ca. 160-
225) til at skrive, at ”martyrernes 
blod er kirkens såsæd”.

Kvindelig martyr
Et af de vigtigste vidnesbyrd fra 

forfølgelserne i oldkirken stam-
mer fra en ung kvinde, Perpetua, 
der var ca. 22 år og nybagt mor, 
da hun blev arresteret sammen 
med en gruppe kristne mænd og 
kvinder, fordi hun bekendte sig til 
troen på den kristne Gud.

Perpetua levede i begyndel-
sen af 200-tallet i Karthago i 
Nordafrika, en af de største og 
vigtigste byer i det romerske im-
perium, og da hun sad i fængslet, 
stærkt plaget af mørket, varmen, 
stanken og bekymringerne for sit 
efterladte spædbarn, skrev hun 
sine tanker ned.

Hendes historie er ikke enestå-
ende, men det er det kendskab, 
vi har til den, fordi hendes tekst 
blev overleveret fra generation til 
generation, så hun i dag er én af 
kirkens bedste kendte martyrer.

Under fængselsopholdet for-
søger hendes far, der ikke er 
kristen, forgæves at få hende til 
at afsværge den kristne tro for 
at undslippe døden. Men hun 
nægter.

Da dommeren stiller hende 
det afgørende spørgsmål »Er du 
kristen?«, svarer Perpetua ja, og 
hun dømmes til at blive kastet for 
de vilde dyr.

I fængslet er Perpetua blevet 
overbevist om, at det er Guds vil-
je, at hun skal lide martyrdøden. 
Hun regner det for et privilegium 
at skulle dø for Kristi skyld. 

Hendes store sorg er, at fade-
ren ikke deler hendes glæde over 
at skulle modtage »bloddåben«, 
og at hun må forlade sit lille barn 
for at lide en smertefuld død.

En anden har fuldført beretnin-
gen ved at fortælle om Perpetuas 
henrettelse i amfi teatret, da hun 
blev kastet for de vilde dyr.

Forbud mod kristendom
Blandt de kristne fi k forfølgel-

serne blot troen på Jesus til at 
vokse. En martyr skrev:

”Oh, hvilket ærefuldt og velsig-
net lod kan ved Guds nåde tilfalde 
en mand, at han under tortur og 
i dødsangst kan vidne, at Gud 
er Herren – med fl ænset krop 
og halvt opgivet ånd bevidne, at 
Kristus er Guds søn”.

Troen på Jesu budskab var så 
stærkt, at end ikke et romersk 
forbud mod begravelser kunne 
stoppe de kristne. Mens romerne 
brændte deres døde, begravede 
de kristne deres faldne martyrer i 
de mørke katakomber langt under 
jorden, så de kunne genopstå i 
kød og blod, når Jesus kom igen. 
I den hærdede vulkanske aske 
under og omkring Rom gravede 
de møjsommeligt gange og tun-
neller, der strakte sig over 170 
km. og nogle steder løb i fi re lag.

Først i midten af det 3. århund-
rede kom så det egentlige forbud 
mod kristendommen. 

Kejser Decius ville én gang 
for alle den kristne menighed 
til livs, så han udstedte i år 250 
et cirkulære om (et edikt), at de 
kristne skulle fornægte Kristus og 
ofre til Roms guder, og de, der 
ikke gjorde det, skulle ved pinsler 
tvinges til frafald. 

Forfølgelserne fortsatte nogle 
år, men under kejser Gallinus 
(260-268) stilnede de af, og de 
kristne fi k fred århundredet ud, 
inden de blussede op på ny i 
begyndelsen af 300-tallet som 
en sidste krampetrækning, inden 
kejser Galerius gav op og gav 
kirken fred.

Så kom Konstantin
Skiftende kejsere havde ikke 

formået at få styr på de kristne, 
hvis antal blot var vokset og vok-
set i takt med forfølgelserne, og 
i år 313 gjorde kejser Konstantin 
så definitivt ende på forfølgel-
serne ved at lovliggøre kristen-
dommen i Romerriget.

De kristnes sidste bøn - 
maleri Jean Leon Gerome.

Kejser Nero gav de kristne skylden 
for Roms brand, som han sand-
synligvis selv stod bag.

Polakken Henryk Siemiradzkis maleri fra 1876 fremstiller Neros dekante livsførelse og kristenforfølgelser.
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Hjælp familierne i det  
krigsramte Vest-Mosul 

Støt familierne nu!

Denne kvinde er netop undsluppet Islamisk Stat 

og er kommet i sikkerhed i Daquq-lejren ved 

Kirkuk, hvor Mission Øst hjælper. Det er fordrevne 

som hende, Mission Øst nu hjælper i Vest-Mosul.

SMS IRAK til 1245 og støt med 150 kr.
 eller støt via 

 MobilePay 20 13 12 12 
Mærk betalingen 1704-AD1-UD. Så ved vi, at pengene skal til Irak.

Vil du have fradrag? 

Skriv dit fulde navn og cpr.-nummer i kommentarfeltet.

Tusindvis af mennesker er fanget af kamphandlinger i Vest-Mosul.  
Mission Øst hjælper med mad og overlevelsespakker til familier på 

flugt, og etableringspakker til dem, der finder plads i flygtningelejre 
eller vender tilbage til deres sønderbombede og udplyndrede huse.

Mission Øst, Sankt Lukas Vej 13, 2900 Hellerup, Tlf. 39 61 20 48. 
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”Stemmer fra Tanzania” giver 
tanzanierne en stemme og 
lader dem selv fortælle, hvad 
mere end 100 års dansk missi-
onsarbejde i landet har betydet 
for dem. 

Har dansk missionsarbejde i 
Tanzania nedbrudt eller udviklet 
lokalbefolkningens kultur? Debat-
ten dukker jævnligt op i medierne, 
men nu har journalist Svend 
Løbner udgivet en bog, hvor tan-
zanierne selv kommer til orde og 
fortæller om deres stammemyter 
og livsform, inden de mødte de 
første missionærer, og hvad det 
kristne budskab kom til at betyde 
for mange af dem. 

Bogen ”Stemmer fra Tanzania” 
er resultat af en fem ugers repor-
tagerejse til Tanzania i sommeren 
2014. Her interviewede Svend 
Løbner både de kristne og dem, 
der betragter kirkens arbejde 
udefra: Borgmester, embedslæge, 
socialchef, imam, sheik, partifor-
mand osv. Kildernes udtalelser 
kom til at angive syv temaer, som 
har fået hver deres kapitel i bogen. 

Undrede sig over kritik
Svend Løbner er freelancejour-

nalist for fl ere hjælpeorganisatio-
ner og foretager reportagerejser 
til bl.a. Østafrika. Han er selv 
vokset op i Tanzania som barn af 
missionærer og har derfor oplevet 
missionsarbejdet indefra. 

Da han som voksen kom til-
bage til Danmark, mødte han 
af og til en negativ indstilling til 
missionsarbejde, og det undrede 

ham. Senest har religionshisto-
riker Mikael Rothstein i bogen 
”Regnskovens religion” kaldt 
missionsarbejde for en ”velsmurt 
kristen missionsindustri”, der er 
”grådig”, og fremhævet ”kristne 
missionærers destruktive ef-
fekt på kulturfronten”, og at de 
”bidrager aktivt til det kulturelle 
sammenbrud”.

- Det billede af kristent mis-
sionsarbejde kan jeg slet ikke 

genkende, fortæller Svend Løb-
ner, og tilføjer:

 - Men hvad mener tanzanierne 
selv? Det er jo mere relevant 
at spørge dem, det hele drejer 
sig om.  

Over 50 interviews
Svend Løbner rejste med sin 

søn Samuel André som fotograf 
de 4.400 kilometer rundt til Pin-
sekirkernes arbejde i Sanjaranda 
og Singida, Brødremenighedens 
arbejde i Kipili og Sumbawanga, 
Luthersk Missions arbejde i Iringa 
og Dar es Salaam, Bibelselska-
bets arbejde i Singida, Iramba og 
Iringa, samt Danmissions arbejde 
på Zanzibar.  

Det blev til 20 dybe inter-
views med kristne suppleret med 
over 30 korte interviews med de 
nævnte lokale religiøse og seku-
lære ledere.  

”Stemmer fra Tanzania” har 
et forord af generalsekretær for 
Dansk Missionsråd Jonas Adelin 
Jørgensen. Forordet redegør for 
forskning i protestantisk missi-
onsarbejdes betydning for social 
udvikling.                          

Ny bog dokumenterer 
dansk missionsarbejde
En række interviews i Tanzania danner grundlag for Svend Løbners nye bog om dansk missionsarbejde. 

Som modsvar på kritikken af missionsarbejde har Svend Løbner 
interviewet lokalbefolkningen i Tanzania for at høre, hvad missionæ-
rernes arbejde har betydet for dem.

Anmeldt af 
Kirsten Krog

Tilgivelse er en 
svær kunst, og 
det er ikke altid, 

at tykke teoretiske bøger om 
emnet er til ret meget hjælp, 
når man bakser med at skulle 
tilgive en uret eller dybe sår 
fra fortiden. 

Men så er Margareta Melins 
nye lille bog ”Tilgive og bevare sit 
hjerte” med digte og små medita-
tioner måske netop det, der skal 
til for på et dybere plan at kunne 
gribe om og give tilgivelse.

En vigtig pointe i Melins bog er, 
at tilgivelsen af andre er livsvigtig 
for en selv: 

”At tilgive, tænker jeg, er i grun-
den ikke andet end at frisætte 
sig fra tanker om hævn, had og 
fjendtlighed” (s. 16), ting som 
kan forkrampe både kroppen, 
sjælen og ånden. Sommetider 
siger vi ”om forladelse”, og i ordet 
”forlade” ligger der netop en hem-
melighed om tilgivelse begravet, 
”at tilgive er at forlade: gå bort fra, 
give slip på” (s. 15). 

Men det betyder ikke, at man 
nødvendigvis skal være venner 
med dem, man tilgiver. Der, hvor 
tilgivelsen ikke modtages, hvor 
den anden stadig vil én ondt, 
kan det være nødvendigt at holde 

afstand, både for at beskytte sig 
selv og for at kunne have tilstræk-
kelig ”rum” til at kunne ønske den 
andet godt. Som Melin udtryk-
ker det: ”Med tilstrækkelig stor 
afstand er det muligt at ønske 
sin fjendtlige næste et bedre og 
sandere liv” (s. 28). 

Alt tager tid
Men Melin er også opmærk-

som på, at tilgivelse kan tage 
tid, og at man ikke skal være og 
handle ud fra, hvor man synes, 
man burde være, men fra, hvor 
man er: ”Man burde ikke være 
noget andet sted i sin udvikling 
end der, hvor man faktisk er. Alt 
tager sin tid.” (s. 31) – og så må 
man huske på, at selv ens fjender 
er skabt og elsket af Gud: ”At 
bede for forfølgere er at bede for 

søskende, som er langt ude, som 
er en fare – men som ikke desto 
mindre er mål for guddommelig 
omsorg og kærlighed” (s. 32).

Tvivlsom
sammensmeltning

Mod slutningen af bogen går 
Melin pludselig fra sin egne 
små betragtninger og digte, til at 
bruge ganske mange af bogens 
få sider på at henvise til og citere 
fra bogen ”Dialoger med Englen”. 
Dermed bevæger hun sig også 
fra en mere traditionel kristen til 
en bredere åndelig tilgang til em-
net, hvor hun ved hjælp af denne 
bog indirekte gør sig til talskvinde 
for en tvivlsom sammensmeltning 
af ondt og godt, hvor hun citerer 
passager som ”Det onde er det 
gode, der formes, men som end-
nu ikke er færdigt” og ”Der fi ndes 
ikke noget ondt – kun den endnu 
ikke erkendte opgave” (s. 66). 

Bogen slutter imidlertid med 
et digt, ”Du som ville mit liv”, 
som leder blikket hen på Ham, 
som er kilden til al tilgivelse og 
helbredelse.

Margareta Melin: 
Tilgive og bevare sit hjerte
82 sider • 138 kr.
Forlaget Eksistensen

 

At tilgive er at blive sat fri

Anmeldt af Steen Jensen

Sidste år udkom Ute Buths bog ”Skabt som 
kvinde” på Logos Media, og nu har forlaget ud-
sendt et mandligt sidestykke i form af ”Skabt som 
mand – om seksualitet og karakter”.

Matthias Burhenne er tysker, og han har med ”Skabt som mand” 
skrevet en god og oplysende bog om mænd og seksualitet, set i 
en bibelsk kontekst. Ute Buth har i øvrigt bidraget med et kapitel, 
”Set fra kvindens synsvinkel”.

Som der står skrevet på omslaget, er bogen ”en udfordring til 
at leve stærkt og kærligt som mand, sådan som Gud har tænkt 
det. Men det er ikke let for os mænd at navigere karakterfast på 
det seksuelle område. Hver dag er der nye seksuelle tilbud, ikke 
mindst på internettet, og det fører mange mænd ud i fristelser og 
store ægteskabs- og livskriser”.

Bøger om seksualitet har typisk mest henvendt sig til kvinder 
og til ægtepar. Han tilbyder både singler og gifte mænd en masse 
praktiske råd om, hvordan man kan leve sin seksualitet ud på den 
gode måde. Og hvordan et kærlighedsforhold, der er blevet koldt, 
kan få nyt liv og lidenskab.

Bogen kommer vidt omkring. Lige fra Højsangens lovprisning af 
erotikken til emner som onani, porno og utroskab.

Som bogens titel fortæller handler det både om seksualitet og 
karakter.

”Karakter og seksualitet er to tætforbundne aspekter i menne-
skelivet. Seksualiteten er noget vidunderligt, hvis man udlever den 
efter Guds hensigt”, skriver forfatteren.

Matthias Burhenne er en ligefrem mand, der på en fi n måde 
runder mange forskellige aspekter af mænds seksualitet. Der er 
afsnit om ”Familieplanlægning på 100 måder” og ”Orgasme på 100 
måder”, om forspil og forskellige former for sex, men også afsnit om 
selvbeherskelse og ”Modstandskraft over for fristelser”, om troskab/
trofasthed, utroskab, om porno-afhængighed osv.

Bogen er delt op i mange kapitler og underafsnit, som giver 
overskuelighed. Først i bogen er et meget brugbart indeks.

Forfatteren viser gode eksempler på, hvor det nogle gange går 
galt – både hos nutidens unge og helt fra Det gamle Testamentes 
tid, hvor mænd også kunne have vanskeligheder.

Matthias Burhenne har en doktorgrad i biologi, er gift og har to 
børn. Han har i kirkelig sammenhæng i fl ere år arbejdet med sjæ-
lesorg og har tidligere udgivet bøger om seksualitet og sjælesorg.

Matthias Burhenne: Skabt som mand – om seksualitet og 
karakter •  244 sider • 249,95 kr. • Logos Media

Mænd, seksualitet 
og karakter
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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

Af Samuel Nymann Eriksen, 
kommunikations- og projektchef

Mange af de kristne eller andre 
mindretals hjem og landsbyer 
blev dog enten kraftigt beskadi-
get eller ødelagt under Mosul-
offensiven, så flygtningene 
har ikke meget at vende hjem 
til. Derfor igangsætter Dansk 
Europamission dette projekt, 
der skal gøre det muligt for de 
fordrevne at vende hjem.

Ifølge estimater fra FN er der i 
øjeblikket ca. 3,3 mio. fl ygtninge 
og internt fordrevne i Irak. 

De fl este af de internt fordrevne 
har fundet tilfl ugt i det kurdiske 
selvstyreområde i Nordirak. 

Siden begyndelsen af genero-
bringen af Mosul i oktober 2016 
blev endnu 150.000 mennesker 
tvunget til at fl ygte fra kampzo-
nen. 

Emigration eller...?
Mange fl ygtninge, der bor i FN-

lejre og uformelle husly i Nordirak, 
er ekstremt udfordret, både øko-
nomisk og på det personlige plan. 

Den allervigtigste beslutning, 
som de i denne situation må 
træffe, er om de skal forsøge at 
emigrere til Vesten eller snarest 
vende tilbage til deres hjembyer. 

At emigrere er ikke en nem 
løsning, da det at lære et lands 
sprog, at blive en del af samfun-
det og få fodfæste på arbejdsmar-
kedet kan tage lang tid. 

Hvis de modsat vælger at 
vende hjem, kan de genoptage 
arbejdet med landbrug omkring 
landsbyerne, de blev fordrevet 
fra, ligesom de kender det lokale 
sprog og kulturen.  

Kakaier vender hjem
Afgørende for denne beslut-

ning er, om det er sikkert at vende 

hjem til deres byer, hvilket er 
muligt nu. Det første etniske min-
dretal, der har vist vilje til i samlet 
fl ok at vende hjem, er kakaierne, 
der er et af de mindste blandt de 
mange fordrevne mindretal i det 
nordlige Irak. 

Forhåbentlig kan kakaiernes 
mod til at vende hjem motivere 
og inspirere andre til at vende 
hjem, og deres ønske må støttes 
på enhver måde.

Der er i øjeblikket omkring 
1500 kakai-familier, svarende til 
ca. 10.500 personer, der midler-
tidigt opholder sig omkring Erbil 
i Nordirak, og deres ønske om 
en hurtig tilbagevenden til deres 
hjemstavn blev fremmet af de 
fremskridt, som den irakiske hær 
har gjort i kampene mod Islamisk 
Stats terrorstyrker, der nu er dre-
vet bort fra kakaiernes landsbyer 
øst for Mosul.

Hjælp med opbygning
Ønsket om at vende hjem 

risikerer dog at smuldre, fordi de 
første tilbagevendte har meldt 
om omfattende ødelæggelser af 
både deres hjem, infrastruktur og 
offentlige bygninger. 

Midt i ødelæggelserne er det 
opmuntrende, at lokale kristne 
nødhjælps- og udviklingsarbej-
dere, som Dansk Europamis-
sions givere støtter, vil hjælpe de 
fordrevne med at genopbygge de 
befriede landsbyer.

De får håb igen
For kristne såvel som fordrevne 

med anden baggrund, tænder 
de lokale kristne nødhjælps- og 
udviklingsarbejdere, som vi støt-
ter, et lys i det mørke, IS spredte 
–  et håb om at vende hjem og 
genopbygge deres lokalsamfund, 
hvor de har boet i generationer. 

Fordrevne kristne i Irak 
kan endelig vende hjem
Efter brutalt at have fordrevet kristne og andre minoriteter fra deres 
hjem i 2014 er Islamisk Stat nu i defensiven. Nogle områder er befriet.

Den allervigtigste beslutning, som de i denne situation må træffe, er om de skal forsøge at emi-
grere til Vesten eller med vor hjælp genopbygge deres hjembyer.

Trods de omfattende ødelæggelser har denne pige ikke mistet 
fremtidshåb et.

Min mor døde af kræft, min 
søster og min kone døde af 
kræft. De kendte alle tre Jesus. 
Nu for ca. 1½ år siden fi k jeg 
konstateret en stor svulst ved 
bugspytkirtlen. 

Nu er det sådan, at jeg hele mit 
liv har haft et godt tilhørsforhold 
til Jesus, så da lægerne fortalte 
mig om, at jeg havde kræft, var 
jeg helt afslappet og rolig. 

Jeg var klar over, at så døde jeg 
nok snart. Nu skal det dertil siges, 
at jeg på det tidspunkt var 91 år, 
og det er jo ikke usædvanlig, at 
man dør i den alder. 

Jeg er ikke bange for at dø, 
jeg kan sige med Paulus, at det 

nærmest er en vinding. 
På Rigshospitalet tilbød en 

overlæge/kirurg at operere mig. 
Han sagde, at det ville være 

en meget langvarig og vanskelig 
operation, hvor man naturligvis 
fjernede svulsten, det halve 
af bugspytkirtlen, det halve af 
mavesækken og det halve af 
tarmsystemet, og så syede man 
stumperne sammen. 

Jeg kunne jo godt se, at efter 
en sådan omgang ville der ikke 
være megen livskvalitet tilbage, 
så jeg takkede nej. Ligeledes 
sagde jeg nej til kemo, med alle 
de ulemper, der er forbundet 
hermed.

Nu er der imidlertid gået et 

pænt stykke tid, og her i påsken 
fylder jeg 93 år og har det godt.  
Jeg prioriterer meget højt at 
komme i kirke hver søndag. Jeg 
kommer i Lyngby Frikirke, en del 
af Apostolsk Kirke. 

En søndag fi k jeg for ca. ½ år si-
den smerter i mellemgulvet, mens 
jeg var til gudstjeneste. Nu har vi i 
vor kirke den skik, at der altid er et 
par stykker, der ved afslutningen 
står til rådighed med at bede for 
dem, der har behov, så jeg gik til 
dem, og de bad for at smerterne 
skulle forsvinde. 

Faktisk regnede jeg med, at 
de så forsvandt momentant. 
Det skete imidlertid ikke, så jeg 
fortsatte i køen til nadveren, der 
blev afholdt samtidig. Jeg fi k brød 
og bæger, og vaklede hen på min 
plads, hvor jeg i bøn spiste brødet 
og drak kalken. Straks forsvandt 
smerterne, og jeg har ikke haft 
smerter siden.

Jeg har en aftale med min læge 
om kontrolbesøg ca. en gang 
hver måned. Han sagde en dag 
til mig: ”Det eneste, der er i vejen 
med dig er, at i kraft af din alder 
og den sygdom du bærer på, så 
burde du ikke have det så godt, 
som du har det.” Jeg sagde, at 
efter min mening, så var det, fordi 
jeg har forbindelse opad. Det gav 
han mig ret i. 

Så - er det uretfærdigt, at jeg er 
ramt af denne sygdom? Jeg sy-
nes ikke, at jeg kan udtrykke mig 
sådan. Det er, som om Herren 
en dag sagde til mig ”Du må ikke 
erklære dig syg. Du skal erklære 
dig rask.” Det har jeg gjort, og jeg 
har nu planlagt at deltage i alle de 
festligheder, der falder på min vej.  

Må Gud hjælpe enhver syg til at 
være optimist og leve med Ham i 
det liv, vi har tilbage.

Rolf Grenov, Lyngby Torv 3, 
2800 Kongens Lyngby

”Hvorfor rammer 
sygdom dog så
uretfærdigt...?”
Kunstneren Rolf Grenov oplevede at få en 
”dødsdom”, men trøster nu andre. 

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Der er nu fælles kristne bedegrupper 

i alle de grønne kommuner. Opret 
en gruppe eller tilslut dig den gruppe, 

der beder jævnligt for din kommune 
og for Danmark! –Tilmeld dig på 

forbedere@udfordringen.dk

”Hvis mit folk ydmyger sig i bøn, 
søger mig og vender sig fra 

deres onde handlinger, da vil 
jeg høre deres bøn i Himlen, 

tilgive deres synder og 
genoprette 

deres 
land.

2. Krøn.7,14
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Min kære Malurt,
Nu er det igen den skrækkelige 

tid på året, hvor selv dem, der sidder 
bedst fast i vore kløer bliver vanvittigt 
åbne over for at bevæge sig ind på 
Fjendens område og deltage i en guds-
tjeneste for at fejre den-begivenhed-
der-ikke-må-omtales.

Ganske vist har vi været effektive, 
når det gælder at neutralisere meget 
af den fare, som denne årstid udgør 
for vore patienter – som din for ek-
sempel – ved at sikre os, at de dumme 
mennesker tager på ferie. Det at gøre 
tiden omkring den-begivenhed-der-
ikke-må-omtales til højsæson for rejser 
og skoleferier var et af de mest fremra-
gende forslag fra vores taktiske afdeling.

Nu er jeg imidlertid bekymret, fordi 
du skriver, at din patient bliver hjemme. 
Det gør ham sårbar. Hvis han i det hele 
taget tager nogen steder hen, må du 
sikre dig, at det bliver til et af de fjol-
lede arrangementer med sommerfugle 
og æg og harer. Alt det der med nye 
begyndelser og positiv tænkning.

Fjollerier kan vi sagtens tage os af.

Men det er bedst, hvis han slet ikke 
tager nogen steder hen. Og i hvert 
fald ikke til noget, der kunne forklare 
den-begivenhed-der-ikke-må-nævnes! 
Jeg kan næsten ikke bære at tænke på 
det farlige øjeblik, da han nægtede at 
indrømme nederlaget overfor vores 
far nedenunder og i stedet begyndte 
med tricks og bedrageri – og så kaldte 
det en sejr! 

Vi blev snydt!
(Men nu må jeg prøve at slappe 

af… jeg føler, at jeg er ved at blive til 

en salamander!)
Dette betyder, at du må være på 

vagt overfor Fjendens mest irriterende, 
dedikerede efterfølgere, som vil invi-
tere ham med til en af deres ynkelige 
fejringer. Især den slags, hvor man 
rent faktisk præsenterer tingene helt 
fra Fjendens synspunkt!

Vi har ikke råd til en gentagelse af 
det, der skete med din tidligere patient. 
Behøver jeg minde dig om, hvor let du 
mistede grebet om hende?

Men det gør jeg nu alligevel.
For det første tillod du hende at blive 

venner med en af de mest afskyelige 
skabninger, en reel efterfølger af Fjen-
den. Ikke en af de der anmassende, 

ubehagelige, selvretfærdige lovtrælle, 
som jeg faktisk anbefalede dig at lade 
hende møde – men den mest afsky-
elige type af alle: Den venlige, normale, 
ægte vare.

Som jeg dog hader den slags!

Det tog ikke lang tid, før de hørte 
om nåden. (Jeg kan dårligt få mig selv 
til at skrive et så afskyeligt ord!). Det 
er det mest magtfulde af alle Fjendens 
våben og den ene ting, vi først og frem-
mest må beskytte folk fra at forstå, og 
langt mindre tro på.

I stedet, som du vil huske, var det 
på netop denne tid af året, at hun tog 
imod en invitation fra den nævnte 
type kvalmende skabninger til at gå til 

netop den type arrangement, som jeg 
advarede dig imod. 

Og det var den værst tænkelig type 
– en hvor den-begivenhed-der-ikke-
må-nævnes ikke bare blev fejret, men 
hvor den afskyelige person, som talte, 
endda gav argumenter, som både talte 
til hendes hjerte og hendes forstand!

Hendes forstand!
Det eneste område, som vi kan 

rose os af at eje. Vi har jo overbevist 
verden om, at man må tage hovedet 
under armen for bare at overveje det 
med Fjenden!

Det må ikke ske igen.

Stol ikke på nogen af vore afdelinger, 
som taler om dårligt vejr denne week-
end – selv vi er ikke i stand til at lade 
det regne overalt på samme tid. Og 
Fjenden har for vane at omgå den slags 
indsatser og lokke dem til sig alligevel.

(Vi ved ikke helt, hvad der sker, når 
disse idioter beder – det er et område, 
vi endnu ikke har været i stand til at 
trænge ind i).

Og lad så være med at satse på at 
forstyrre selve gudstjenesten (med 
dårlige mikrofoner og den slags). Du 
kan godt more dig med sådan noget, 
men husk, at du ikke længere er en af 
de unge fristere! Vær en sand kriger 
for vor far i dybet og mand dig op til at 
forhindre Fjenden i at få fodfæste ved 
at holde patienten væk fra alle disse 

flæbende Fjende-elskere, som gerne vil 
invitere ham til et af deres skrækkelige 
arrangementer.

Hver eneste dag må vi lokke mere af 
deres ynkelige liv ind i vores glubende 
begær, som i sidste ende ligefrem vil 
æde deres sjæl. Det er den rigtige vej. 

Men Fjenden vil have dem som 
sønner og døtre!

Jeg kunne brække mig over det!
Så, uanset hvad du gør, må du 

holde din patient i sikkerhed. Den-
begivenhed-som-ikke-må-nævnes må 
og skal neutraliseres!

Alt dette for at understrege, at det 
er en farlig tid på året.

Skuf mig nu ikke.
Din egen onkel
Screwtape
 
Teksten er en oversættelse af 

et kapitel fra ’The Screwtape Let-
ters’, af den kristne forfatter C.S. 
Lewis. Her skriver en senior-djæ-
vel, Screwtape, breve til sin nevø 
Wormwood, som han er mentor 
for. Det handler om, hvordan man 
bedst frister et menneske, hindrer 
ham i at blive kristen og – da det 
alligevel sker – må prøve at tage 
troen fra ham.

Da alt skal læses med modsat 
fortegn er Fjenden = Gud, mens 
’Vor far i dybet’ er djævelen. 

Bodil

Påsken: Djævelens værste mareridt
For djævlene i C.S. Lewis’ klassiker fra 1942 er påskens begivenheder intet mindre end ’den-begivenhed-der-ikke-må-nævnes’.

Fjollede arrangementer med sommerfugle, æg og harer er ikke 
farlige. De farlige arrangementer er dem, der har fokus på det 
historiske ved ”den-begivenhed-der-ikke-må-nævnes”.

Den danske version af 
’Fra helvedes blækhus’ 
er udsolgt. Den norske 
hedder ’Djevelen dypper 
pennen’.
Bogen er en humori-
stisk, satirisk fremstilling 
af, hvordan djævelen 
prøver at ødelægge 
menneskers liv og sikre 
sig deres sjæle. 

27.-30. APRIL 2017  //  495 KR. // SE MERE PÅ AWAKE17.DK 

EN FORRYGENDE KONFERENCE I KIRKEN I KULTURCENTERET

Heidi baker Tom jones Blaine cook

EN FORRYGENDE KONFERENCE I KIRKEN I KULTURCENTERETN NYG DF ENOEN EE KR REN

AWAKE
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Svar på annoncer med billet-mærke sendes til:
Udfordringen, Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld
”Billet mrk. XX-XX”

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

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

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

Entre 50 kr. inkl. kaff e
Lørdag d. 22/4 kl. 19.00 

Sarons Sle  e Ga  en, Svenstrupvej 34, Farsø
Lovsang v. EGS. Massoud Fouroozandeh taler.

Søndag d. 30/4 kl. 18.00
Vesterkirken Stenum, Na  ergalevej 7, Brønderslev

Torsdag d. 18/5 kl. 14.00
Bap  stkirken, Kirkegade 17, Brovst

Lørdag d. 20/5 & søndag 21/5: Koncert weekend
Koret Amazing fra Bergen og EGS

Tylstrup Frikirke lørdag kl. 19.00 og 
Bethaniakirken Aalborg søndag kl. 10.30 (Koret Amazing)

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

 

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 

 

 

Erhverv

Hvad sker der efter helbredelsen?
Møde med Lene Hauge Jeppesen 

Mandag d. 10. april kl. 19.00
Café Morgenstjernen, 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. 

Bolig

Bolig søges i Hovedstadsområdet
Rolig, kristen ung pige, 20 år med fast arbejde, søger 
lejlighed i Hovedstadsområdet snarest. Husleje max 3500 kr.

Henvendelse til billet-mrk.: 15-01

Oplev det skotske højlands lys og farvespil i vilde 
bjerge og glitrende søer. Bliv fascineret af de impo-
nerende landskaber, slotte, borgruiner og søer. Rejse-
lederne har et stort kendskab til Skotland, Idet Rhoda 
er født og opvokset her.
Rejseledere: Rhoda og Stig 
Christensen, Sønderborg
Tilmelding inden d. 25/4. 
Herefter ring og forhør om 
pladser.
Kr. 500 i rabat pr. person ved tilmelding inden d. 25/4.

Læs mere på 
www.felixrejser.dk/skotland
eller ring på 7592 2022

2. - 9. august
Skotland  
- Isle of Skye

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

Søndag d. 16/4 kl. 10:30
Max Büsman
TEMA: Rum for Jesus

Søndag 23/4: Hugo Troelsen - Sjælelig eller åndelig
Søndag  7/5: Anders Ova, Bibellærer og forfatter
 

Udlejes: Lejlighed og Stort lyst værelse 
- Lejligheden: God 3-værelses med nyt badeværelse 
- Værelset: Stort og lyst med eget bad

Har du lyst til at være med i kristent fællesskab?
Vi holder møder, seminarer, retræter og bed & breakfast.

Beliggenhed: 17 km nord for Randers.
Munkebo – et kristent bofællesskab
Henvendelse: Dortea Nielsen tlf. 28591943 
Mail: dortean@hotmail.com / Facebook: munkebo info

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.             

Personlige

Ven søges
Hej, er du single og en varm kristen ældre herre over 70, så 
kunne jeg rigtig godt tænke mig at få kontakt med dig, så 
vi kunne lære hinanden at kende.            Billet-mrk. 15-02

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 13:

Nis Lauritzen
Guldregnalle 5
6920 Videbæk
 
Kodeord: skærtorsdag

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 20. 
april 2017. 

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

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

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Giv et gaveabonnment til en god ven
 Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
 Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
 Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.
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HUSK !
Udfordringen 

udkommer ikke 
Påskedag

Næste avis 
udkommer den 

23. april

Glædelig
Påske!

DebatStillingsannoncer

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen -  Ring 7356 1506

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til 
nettet, kan du ringe til 
os på tlf. 7456 2202 

kl. 10.00 - 14.00 
- tast 1 for abonnement. 

Information
Kirken skal væk fra staten

Efter at Højesteret slår fast, at kirkelige vielser af homoseksu-
elle ikke er i strid med grundloven, er mit spørgsmål: Hvad skal 
folkekirken med staten, når det ikke længere er Guds ord, der er 
højeste autoritet i folkekirken, men derimod folkevalgte politikere, 
der bestemmer over folkekirken? For hvad bliver det næste, staten 
fi nder på at påtvinge os kristne?

Skal folkekirken rette sig efter den danske stat eller efter Gud?
Jeg vil hermed gerne advare kristne i folkekirken, om at man ved 

fortsat medlemskab af folkekirken indirekte støtter syndig levevis 
som homoseksualitet, denne levemåde nedkalder Guds vrede.

Ved at folkekirken lader sig styre af andet end Guds ord, skaber 
det også forvirring blandt ufrelste, som tror, at kristne accepterer ho-
moseksualitet; denne forvirring kan føre til, at mennesker går fortabt. 

Lad nu os kristne stå sammen og få kirken væk fra staten hurtigst 
muligt. Lad os være modige og få et opgør mod staten og ikke gå på 
kompromis med Guds ord og indlade os på fej misforstået kærlighed, 
som fører mennesker i fortabelse, men stå fast ved sandheden i 
Skriften. For mig at se kan vi ikke længere kæmpe mod staten ad 
lovgivningens vej, jeg ser kun den ene udvej, at folkekirken bryder 
med staten, lad os være trofaste mod vores kærlige Fader i Him-
melen og ikke føje staten, der bliver mere og mere ugudelig.

Håber, Udfordringen vil sætte stort fokus på dette emne, om 
kirken fortsat skal være en del af staten.

PETER RASMUSSEN

MESTER ERIKS VEJ 40
9000 AALBORG

Ateisterne uden betydning 
Gang på gang møder jeg påstande om, at ateisternes kampagner 

for at folk skal melde sig ud af især Den danske Folkekirke er et 
stort problem. Ikke mindst kirkefolk fremturer på denne måde. Men 
er det ikke lidt overdrevet?

For det første fi ndes der ikke ret mange ateister. Derimod fi ndes 
der mange ikke-troende. Og for det andet fremskynder det ateistiske 
fremstød kun en naturlig proces. Uanset om man tror på Gud eller 
ej, holder mange danskere fast ved Folkekirken. De kan lide ritua-
lerne, de kan lide hyggen, og de kan lide det sikre. Kulturkristendom 
betyder jo, at folk holder fast ved kirken, fordi de kan lide kristen 
etik med fællesskab, næstekærlighed mm. Men de tror ikke på den 
kristne Gud. Det er ikke, fordi folk ikke tror på noget. Mange udtryk-
ker det på den måde, at der nok er mere mellem himmel og jord.

Nej, de sande problembørn er såmænd ikke ateisterne. Derimod 
skal vi rette blikket mod præster, der måske er ikke-troende, præster 
der opfatter sig som ansat i showbranchen, menighedsråd der har 
travlt med at forvalte menighedsudfl ugter og begivenheder i kirken, 
hvor Gud er helt fraværende. Menighedsråd der har travlt med få fi ne 
sognegårde med designermøbler mm. Fint skal det være. 

Nej, det er problemets kerne. Alt andet er bare at snakke udenom. 
Bragesnak og manglende ansvarsfølelse. Er det ikke på tide, at 
Folkekirken griber roret og selv sætter dagsordenen?

Ja jeg spørger bare . . . . .
ULF SALMONSEN

TJØRNEHAVEN 312
5240  ODENSE NØ 

Statens udlægning 
af grundloven

Grundlovsbrud? Nej, forkyndte Højesteret  d. 23/3.17 kl. 12 og 
føjede skamløst til, at dommen er helt i pagt med den evangelisk-
lutherske kirkes bekendelsesgrundlag.  Ja, gys derover, I himle!

Det er tydeligt, at grundlovens ord om, at staten støtter denne 
kirke ”som sådan”, udlægges anderledes end af foreningen ”Med 
Grundlov skal land bygges” - nemlig  derhen, at staten støtter  fol-
kekirken i den skikkelse, den har ”som sådan”, dvs. som den ser 
ud i dag, og ikke som den var på Luthers tid. 

En sådan dom og udlægning af grundloven overrasker ikke og 
understreger blot, at Kristi efterfølgere ikke skal gå til verdslige 
domstole med lærespørgsmål og påberåbe sig Bibelen som ikke 
blot højeste, men eneste autoritet, der ikke kan gradbøjes.

Det bør hermed også være klart for enhver, at folkekirken ikke 
er identisk med Kristi kirke, - den kirke, Han har købt med sit blod.  
Ap.G.20:28.  Staten har juridisk og med succes forsvaret sin egen 
verdslige kirke og dens versliggjorte religion, og vi andre har derfor 
ikke noget at komme efter.

”Jamen, der fi ndes da bibeltro præster stadigvæk!” Ja, og der 
fi ndes også stadig bibeltro folkekirkemedlemmer, ligesom der 
fi ndes bibeltro kristne i både den katolske og ortodokse kirke.  Vi 
har historisk haft endog nidkære vækkelsespræster, som ikke skal 
glemmes.  Gud brugte dem suverænt på trods af (og ikke p.gr.a.) 
deres virke i en statsstyret kirke.

Min påstand, som jeg måske står temmelig alene med - eller gør 
jeg? - , er, at bibeltro kristne skal ikke føre retssager mod staten i 
det hele taget, men hellere lytte til og adlyde ordet:  ”Drag bort fra 
dem og skil jer ud, siger Herren!”  (2. Kor. 6:17).

JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

””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 

Friskolen i Bramming søger ny skoleleder 1. august 2017.
Friskolen i Bramming er en kristen friskole med 130 elever 
fordelt på 0. – 9. kl.
Læs mere på: friskolen.skoleporten.dk
Ansøgningsfrist den 28. april 2017.

Fjellerup Valgmenighed 
søger præst i en 50% stilling

Fjellerup 
Valgmenighed

Se stillingsopslag på 
www.fjellerupvalgmenighed.dk

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

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Sendes til debat@udfordringen.dk

Hosianna.dk - Bøger - Film - Musik

2 lærere søges  l Klippen
Vi søger to lærere fra 1. august 2017. Den ene er et bar-
selsvikariat og den anden er en fast s  lling. S  llingerne vil 
være mellem 70 og 100 %. Vi skal have dækket følgende 
fag: Dansk og matema  k på mellemtrinnet, samt engelsk, 
naturfag og idræt blandt de ældste elever.
Læs mere om s  llingerne på www.klippen.dk

Er du interesseret, så kontakt skoleleder Karsten Go  en-
borg (86853646/40927049). Ansøgningen skal sendes  l 
klippen@klippen.dk senest  rsdag d. 2. maj.

Klippen er en kristen friskole med 216 elever i 0. - 9. klasse, som 
ligger i Voel, 10 km fra Silkeborg og 30 km fra Århus.
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Søndag 9/4
11:05 Biblens gåder - Jerikos 
fald. Tysk dokumentar fra 2015.

11:55 Vores guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (5:6)
Sendes også tirsdag kl. 19.05.

14:00 Gudstjeneste fra Hjerting 
Kirke i Esbjerg. Sognepræst Ge-
org Græsholt er liturg og prædikant 
denne Palmesøndag, hvor teksten 
handler om Jesu indtog i Jerusa-
lem på et æsel. Organist er Cecilie 
Steffensen. Sendes også mandag 
og lørdag kl. 8.30.

Onsdag 12/4
16:10 Exodus - mere end en 
myte? Amerikansk eksistens-
program fra 2015. 

22:50 Biblens gåder - Salomons 
tempel. Tysk dokumentar fra 
2015. Sendes også Påskedag 
kl. 16:40.

Skærtorsdag 13/4
10:05 Vores guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (6:6)
”Livet efter døden”. Amerikansk 
dokumentar fra 2015. Sendes også 
Påskedag kl. 17:30.

10:55 - 14:20 Vores guddom-
melige verden med Morgan 
Freeman (1-5:6)

20:00 Hjem til påske
Fra Jesus på korset til moderne 
påskefejring med familien. For en 
familie fra Nørrebro i København er 
påsken den vigtigste højtid på året. 
De gennemlever påskens drama 
om Jesus’ korsfæstelse, død og 
opstandelse. Musikerne Jonas og 
Mikael bruger påskefortællingen 
som inspiration i deres musik. Men 
for mange danskere handler på-
sken om ferie og om at samles med 
familien til den årlige påskefrokost. 
Sendes også Langfredag kl. 19:25

Langfredag 14/4
14:00 Gudstjeneste fra Hjer-
ting Kirke i Esbjerg. Langfredag 
er provst og sognepræst Kræn 
Christensen liturg og prædikant. 
Beretningen om korsfæstelsen 
på Golgata, Hovedskalstedet, er 
central i denne gudstjeneste.

14:45 Biblens gåder - Pagtens 
Ark
15:35 Biblens gåder - Den hel-
lige Gral
16:25 Biblens gåder - Babels-
tårnet
17:15 Biblens gåder - Ægyptens 
ti plager
18:05 Biblens gåder - Jerikos 
fald

Lørdag 15/4
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Som den gyldne sol frem-
bryder”, og han beretter om den 
store kontrast mellem liv og død.
Folkekirkens Ungdomskor ved diri-
gent Ole Faurschou synger salmen 
fra Brabrand Kirke Påskedag.

Påskedag 16/4
14:00 Påskegudstjeneste fra 
Hjerting Kirke i Esbjerg. Påske-
dag er sognepræst Arne Mårup 
liturg og prædikant. Organist er 
Henrik Krüger. På kirkens altervæg 
er Kristus den centrale fi gur alt er 
sat i forhold til. Skikkelsen er rank 
og viser den sejrende Kristus og 
refererer således til opstandelses-
budskabet. Sendes også mandag 
og lørdag kl. 8.30.

Lørdag 22/4
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Jesus, din dybe vunder”, 
og han refl ekterer over, hvorvidt 
et menneske kan lide på et andet
menneskes vegne. Vor Frue Kan-
tori ved dirigent Poul S. Jacobsen 
synger salmen fra Sankt Markus 
Kirke 1. søndag efter påske.

NAT GEO People
Mandag 10/4 & 17/4
21:00 Hospitaltsskibet (3:8)(4:8)
Mercy Ships i ny dokumentarserie.
Et australsk tv-hold har været om 
bord på hospitalsskibet Africa 
Mercy. Det er der kommet hele otte 
forskellige afsnit ud af. Det første 
afsnit viser, hvordan hospitals-
skibet ankommer til havnebyen i 
Contonou i Benin. 
Programmerne sendes mandag kl. 
21.00 og genudsendes den efter-
følgende søndag kl. 20.00.
NAT GEO People er en af National 
Geographics kanaler, som kan ses 
på følgende af YouSee’s tv-pakker: 
TV-basis, Mellem og Stor – samt 
på VIASAT’s Mellem-pakke og 
Total-pakke.

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.
dk / seerklubben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

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

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, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 - 
18.00. Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

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

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

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

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:)

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Radio 
Søndag 9/4
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Gudstjeneste fra Sct. Nicolaj Kirke, 
Svendborg. Palmesøndag
Prædikant: Mette Jørgensen
21.03 Tidsånd (P1)

Mandag 10/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 11/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 12/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Rita Nielsen om mødet med 
døden. Beredt til døden? Syge-
plejerske Rita Nielsen besøger 
Skurvognen for at fortælle om 
sine mange års
Erfaringer i mødet med døden 
Vært: Anders Laugesen. (Sendes 
også torsdag kl. 20:30, fredag 
7.30, søndag 6.30, 00.32 og 
3.30).

Skærtorsdag 13/4
09.54 Højmesse. 
Helsingør Domkirke. Skærtors-
dag. Prædikant: Steffen Ravn 
Jørgensen.

Langfredag 14/4
09.54 Højmesse
Helsingør Domkirke. Langfredag. 
Prædikant: Anne Sofi e Grandorf.

Lørdag 15/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Påskedag 16/4
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Helsingør Domkirke. Prædikant: 
Anders Kingo.
21.03 Tidsånd (P1)

2. Påskedag 17/4
09.54 Højmesse fra Helsingør Dom-
kirke. Prædikant: Kirsten Winther

Tirsdag 18/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 19/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Påskedrama. Skuespiller Simon 
Mathew og teaterinstruktør Elisa-
beth Linton besøger skurvognen 
for at fortælle om mødet med 
Jesus igennem arbejde med 
Jesus Christ Superstar. (Sendes 
også torsdag 20.30, søndag 6.30 )

Torsdag 20/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 21/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Russerne kommer: ”Gud, 
Stat og Babushka”. Russerne 
har netop fejret årets største og 
vigtigste religiøse fest - Påsken. 
De løgkuplede kirker har været 
fyldt til bristepunktet og vidner 
om den russisk ortodokse kirkes 
genfødsel som åndelig kraft og 
nationalt samlingspunkt. 

Vores børnebørn i tjeneste for 
Gud er den bedste investering

“Vi beder for vores børnebørn dagligt, og 
er glade for at en pengegave fra os blev 
investeret i et højskoleophold!”

Aase & Ingemann Larsen

Kontakt højskolen for at høre nærmere om hvordan du kan støtte en, 
du holder af.  Telefon: 9668 2668  Email: mail@mariager-hojskole.dk

Mariager Højskole

Sanger og skuespiller Simon Ma-
thew er gæst i Mennesker og Tro 
på P1 onsdag den 19.4. 
Han fortæller om mødet med 
Jesus gennem arbejdet med 
”Jesus Christ Superstar” på Aar-
hus Teater. 
Simon Mathew er søn af præste-
parret Annie og Punnoose Mathew 
fra Centerkirken i Hirtshals. 
Han har udgivet to soloalbum og 
vandt Dansk Melodi Grand Prix i 
2008.
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DR rejste med 55 
konfi rmander til Israel

- Man fortæller historien, og så må Helligånden gøre resten, 
siger sognepræst Erik Ladegaard. Han står her foran Genesaret 
Sø, hvor Jesus gik på vandet.

Konfi rmanderne er meget optaget af alt det nye, som de lærer 
ved at være i landet, hvor Jesus levede. Flere af dem var på 
forhånd ’overbeviste’ om det med troen.

DR stillede konfi rmanderne 10 spørgsmål om troen. Og reporterne var overraskede over svarene...
På 21 Søndag kunne man den 
2. april følge 55 konfi rmander, 
der sammen med deres to 
præster fra Holstebro var på 
pilgrimsrejse i Israel.

- Jeg synes, jeg kan føle, at 
Jesus er her, siger en pige, der 
er med til fejre nadver ved Ge-
nesaret Sø.

- Det er anderledes under-
visning at gå hernede, siger en 
anden af pigerne.

Den digitale generation har fået 
tanket op med åndelighed, lød en 
kommentar på DR. 

Og reporterne har travlt med 
at stille spørgsmål til konfir-
manderne og en af præsterne, 
mens de besøger fødselskirken 
i Betlehem, går på Via Dolorosa, 
hvor Jesus bar sit kors, oplever 
afrikanske kristne blive døbt i 
Jordanfl oden og hører pilgrimme 
fra andre lande synge lovsange.

Helligånden gør resten
- Det er et forsøg på at løfte 

konfi rmandundervisningen, siger 
sognepræst Erik Ladegaard. Og 
han mener, at det er et meget vel-
lykket forsøg. Det rykker, og der 
sker noget med konfi rmanderne, 
fastslår præsten og tilføjer, at han 
næsten er 100 procent sikker på, 
at han ønsker at gentage turen.

Konfirmanderne var på tur i 
Det Hellige Land fra syv morgen 
til syv aften i fi re intensive dage.

- 55 unge fra en digital virke-
lighed har fået tanket hjernen 
op med åndelighed. Men 
hvordan forklarer man digitale 
unge, at Jesus gik på vandet? 
spørger DR.

- Man fortæller historien. Så må 
Helligånden gøre resten, svarer 
Erik Ladegaard.

 
Ti spørgsmål om tro

DR oplyser i 21 Søndag, at de 
55 konfi rmander kommer fra to 
folkeskoler samt en kristen frisko-

le i Holstebro. Men det store fl ertal 
er alligevel langt mere troende, 
end DRs reportere havde ventet.

På pilgrimsturen svarer konfi r-
manderne på 10 spørgsmål om 
troen, og konklusionen er bl.a., 
at kun 1 af de 55 ikke tror på et 
liv efter døden.

Ellers har DR delt de unge ind 
i to grupper, hhv. ”De overbeviste” 
og ”Tvivlerne”. ”Tvivleren Mads” 
fortæller om sine overvejelser 
om skabelsen og Big Bang. El-
lers svarer næsten halvdelen af 
konfi rmanderne ja til troen på at 
Gud har skabt verden.

- Jeg går ikke ofte i kirke. Men 
jeg tænker, at man ikke behøver 
gå i kirke hver søndag for at være 
kristen. Men at man har troen i sit 
hjerte. Det synes jeg, er det vigtig-
ste, siger Laura Nørskov Winther.

På spørgsmålet om bedevaner 
viser det sig, at kun to ud af de 55 
aldrig har bedt til Gud.

42 af eleverne svarer, de er 
troende, selvom kirken måske 
ikke ligefrem lokker hver søndag 
morgen. 37 går sjældent i kirke, 
mens fi re aldrig kommer i kirken.

På spørgsmålet om tilgivelse i 
en tid med terror er der enighed 
om, at det er vigtigt at kunne tilgi-
ve - selv om det kan være svært.

Konfi rmanderne når også lidt 
sjov med kamelridning og svøm-
ning med mudderbad i Det Døde 
Hav. Det bliver også tid til at 
smage på tiden omkring år 0 - i 
form af fl adbrød og linsesuppe, 
før turen går tilbage til Holstebro 
i Danmark år 2017.

Bodil

- Det er en historie, man har 
hørt om hele sit liv, siger 
Juliane Maria From Høeg. Hun 
har lige læst juleevangeliet og 
sidder nu på knæ foran stedet 
i Betlehem, hvor man mener, 
Jesus blev født.

- Jesus er ikke en magtkonge, han er en kærlighedskonge. Og 
det er ham, vi hylder nu, siger Erik Ladegaard til sine konfi rman-
der, før de går ned fra Oliebjerget mod Jerusalem ligesom Jesus 
gjorde Palmesøndag.

På fi re intensive dage nåede konfi rmanderne at se en masse 
bibelske steder. Men der var også tid til at bade ved Det Døde 
Hav og ride på en kamel.

Ørken-Ekspressen ... quick-forsendelser til brug 
når posten absolut og uden undtagelser skal være 
fremme i løbet af fyrre år.
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Det er næsten fem år siden, at vi sidst har hørt noget 
fra Chicagos helt egne Flatfoot 56. Nu er de tilbage for 
fuld udblæsning, med årets indtil videre nok stærkeste 
punkalbum.

Flatfoot har lavet musik i godt 15 år, og selvom de ikke helt 
har opnået samme succes som de sekulære bands Flogging 
Molly og Dropkick Murphys, så har Flatfoot 56 altid været et 
meget respekteret navn i både kristne og sekulære kredse. 

Hele ideen bag den keltiske punkgenre er at blande de tradi-
tionelle elementer af punk med klassiske keltiske instrumenter 
som sækkepibe og mandolin. Dette viser Flatfoot 56 på dette 
album, at de stadig har hundrede procent styr på.

Albummet starter med noget så amerikansk som en hyl-
destsang til en baseballstjerne. Man behøver dog ikke være 
fan af sporten for at sætte pris på dette energiske nummer og 
dets muntre lyrik. 

Andre sange, såsom ”Penny” og ”The Crippling”, handler 
om, at uanset hvilken situation man er i, uanset hvem man er, 
og hvad man har gjort, så er man ikke alene, man er elsket, 
man har værdi, og der er altid håb. 

Albummets opsætning passer perfekt, da de tre sidste sange 
alle handler om at turde tale imod og gøre modstand, når man 
ser uretfærdighed i samfundet.  

Dette virker som en meget naturlig progression i albummets 
narrativ, at når man først har indset alle individuelle menne-
skers værdi, så skal man ikke være bange for at tale for dem, 
som ikke kan tale selv.

Flatfoot 56 er måske ikke helt unge længere, men det kan 
man ikke høre, når man mærker den store og nogle gange 
aggressive energi, som albummet Odd Boat rummer. 

Hvis du skal høre ét punkalbum i 2017, så er dette et meget 
stærkt valg.

Joey Jensen

Keltisk punks ukronede 
konger er tilbage
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Af Annika Grønhøj
frugrønhøj.dk

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

”Dit navn” er titlen på en 
EP med fem sange, som 
lovsangsbandet fra UNITE i 
Randers netop har udgivet.

UNITE er ungdomsfællesska-
bet i Kronjyllands Frimenighed, 
og de unge i bandet har været et 
års tid undervejs med projektet.

Det er der kommet fem fi ne 
lovsange ud af, som alle kredser 
om, hvad Jesus har gjort og gør 

i menneskers liv.
”Efter mange overvejelser om 

musikkens lyd og teksternes ind-
hold kan du nu lytte til resultatet af 
vores ønske om at skrive sange 
om og til Gud. Sangene er skabt 
med håbet om, at Jesu navn må 
blive løftet i lovprisning og ære, for 
i ham fi nder vi det evige lys, den 
sande frihed og fuldendte kærlig-
hed”, skriver bandet i forbindelse 
med udgivelsen.

Det er moderne lovsangsmu-
sik, der blander det rytmiske og 
det mere stille og refl ekterende.

Sangene er ”Stor er din ære”, 
”Himlen står åben”, ”Herlig er du”, 
”Morgenstund” og ”Nat og dag”.

Steen

Fem fi ne lovsange fra 
Randers-bandet UNITE

UNITE sælger EP’en Dit navn til 
en pris af 75 kr. plus fragt, men 
de kan også fi ndes på Spotify og 
iTunes.

Kender I vitsen om den kristne hest? Den 
lyder sådan her: En dreng er ude at gå tur 
med sin mor, da han peger ud på marken og 
siger: ”Se mor en kristen hest!” ”Hvordan 
kan du vide at det er en kristen hest”, siger 
moderen undrende, ”Jo for den hænger 
med mulen”, svarer drengen. 

Jeg vil gerne dele en lille åbenbaring, jeg fi k 
under en prædiken der handlede om teksten fra 
Johs. 15,7-8:

Hvis I bliver I mig, og mine ord bliver i jer, så 
bed om alt hvad I vil, og I skal få det. Derved 
herliggøres min fader, at I bære megen frugt, og 
bliver mine disciple.  

Jeg har hørt de vers rigtig mange gang i mit 
liv, Men pludselig var der nogen ord, der på en 
ny måde poppede op og gav mening, nemlig 
BED OM ALT HVAD I VIL, OG I SKAL FÅ DET. 
DERVED HERLIGGØRES MIN FADER, AT I 
BÆRER MEGEN FRUGT. 

Jeg betragter mig selv som Jesu salgsmand 
her på jorden, han er min chef. Jeg er ret sikker 
på, at jeg ikke vinder prisen som årets medar-
bejder, da jeg lidt for tit har travlt med alt muligt 
andet end mit job, som er at sælge den vare 
han tilbyder: At han en gang for alle har fjernet 
al vor synd, og som en lille ekstra bonus givet os 
adgang til det EVIGE LIV! Det burde jo ikke være 
et svært job at sælge den vare, alligevel ser mine 
salgstal ikke for gode ud.

Hvorfor gør de så ikke det? Altså udover at 
jeg lidt for tit laver alt mulig andet, end det der er 
mit job, så skyldes det, at jeg gør mit job mere 
besværligt, end det behøver være. Jeg er simpelt-
hen alt for dårlig til at tage imod de hjælpemidler, 
jeg kan få.

Jeg har takker nej til den lækre fi rmabil, og 
tramper i stedet afsted på min gamle havelåge, 
og fi rmatelefonen har jeg også sagt nej til. Fir-
macomputeren, kontokortet og frokostordningen 
har jeg også pænt sagt nej til. Fordi jeg så nødigt 
vil ligge fi rmaet til last, jeg er jo ikke ligefrem den 
fl ittigste eller dygtigste medarbejder. Kan I se 
sammenligningen med den kristne hest?

Men min chef tilbyder mig ikke alle fi rmago-
derne, fordi han vil, at jeg skal gøre mig fortjent 
til dem. Han vil bare gerne gøre mit job let for 
mig. Jo mere jeg beder om, jo mere får jeg, og 
jo bedre lys sætter jeg min chef i.

Så det, jeg har brug for, er at lægge mit min-
dreværd væk, begynde at se mig selv som en 
værdifuld og dygtig medarbejder. Bede om ting 
og tage imod dem. 

SÅ GUD FRI MIG FRA MIT 
MINDREVÆRD! OG GUD 
FRI DIG FRA DIT!

 

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit 
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I to uger omkring påske vil 75 af 
Londons busser sprede Guds 
ord i hovedstaden.

Kampagnen ”Quote Jesus.
com” skal sætte fokus på Jesus 
og give mennesker håb, fortæller 
Howard Conder fra Revelation TV.

Busserne vil have citater som 
”De, der tror på mig, skal leve, 
selv om de dør” og ”Jeg er vejen, 
sandheden og livet.”

Håb - selv efter terror
- Jeg følte, at Gud talte til mig 

om kampagnen i efteråret. Det 
hele stod klart for mig, inklusive 
navnet, fortæller Howard Conder. 
Og nu efter terrorangrebet har folk 
endnu mere brug for Gud.

- Efter angrebet på Westmin-
ster er det blevet klart, at mangel 
på håb er et stort problem i vor tid. 
Unge begår selvmord og skader 
sig selv, men vi vil gerne præge 
folks hjerter og sind med håb og 
tro på en bedre fremtid.

- I dag er der mange, som ikke 
ved, at Jesus sagde: ”Kom til mig, 
alle I, der er trætte og tyngede af 
byrder og jeg vil give jer hvile.” 

Bibelen er en bog om håb, 
men det går denne generation 
glip af, fordi den ikke ved, hvad 
Bibelen har at sige, tilføjer Ho-
ward Conder.

Kampagnen, som kan følges 
på nettet, skal ifølge planerne 
også bruges i andre lande. 

Bodil

Påske med 
Jesus-ord på 

Londons busser

”Vil den vej, du følger, føre dig til mit sted?”, spørger Gud på 
denne bagende af en London-bus.

En mand, som havde søgt Gud gennem ti år, gik ind i en kirke i 
frokostpausen. Da han kom ud igen, så han en bus med teksten 
”I dag skal du være med mig i paradis”. Han gav sit liv til Jesus, 
fortæller Howard Conder.

- Gud viste mig, hvordan 
denne kampagne skulle op-
bygges, siger Howard Conder.

Jeg holder meget af den gamle, afroamerikanske gospelsalme 
” Were you there when they crucifi ed my Lord?”.

Var du der, da de korsfæstede min Herre?
Var du der, da de naglede Ham fast?
Var du der, da de lagde Ham i graven?
Og til sidst:
Var du der, da Gud oprejste Ham?

Den enkle tekst stiller igen og igen spørgsmålet: Var du der?
Nej, selvfølgelig ikke, kan vi så svare, for det var vi jo ikke. Vi 

sidder i trygge omgivelser med 2000 års afstand til påskebegi-
venhederne.

Jeg kan godt lide salmen af to grunde. 1) Den er enkel og smuk. 
2) Den får mig til at overveje, hvilken taleret jeg som moderne 
menneske i 2017 i det hele taget har omkring Jesu opstandelse.

Var du der? Nej. Var jeg der? Nej. Var vor tids teologer og hi-
storikere der? Nej.

Vi kan kun svare: Nej, vi var der ikke!
Når nogle moderne teologer overskrider kridtstregen og begyn-

der at overveje, om Jesus i det hele taget opstod fysisk af graven, 
eller om der fi ndes andre veje til frelse end ved Kristus, så kommer 
den gamle gospelsalme mig ihu.

Var det dig, der stod ved korsets fod? Dig, der så ham blive nag-
let fast? Dig, der modløs og bange sad bag en lukket dør af frygt 
for jøderne, da Kristus pludseligt stod i rummet, og alt blev nyt?

Nej. Men apostlene var der! Og det er på deres troværdige 
vidnesbyrd, vi bygger vores tro.

De var parat til at dø for deres tro på opstandelsens virkelighed.
De gik all-in. 
Fordi de var der! Fordi de med deres egne øjne så, og den 

tvivlende Thomas endda ved at stikke sin fi nger i naglemærkerne, 
at Jesus virkeligt var stået ud af graven!

Bibelen og de kristne skrifter fra oldtiden er ret 
klare i mælet:

Kristus er opstanden!
Det er værd at tro på. Og selv om vi ikke selv 

var der, så var andre der for os!
Glædelig påske!

Var DU dér
ved korsets fod?
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