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Indre Mission samlede fredag 
og lørdag over tusind venner 
til sit årsmøde i Ringkøbing-
Skjern Kulturcenter.

Og den nye generalsekretær 
Jens Medom Madsen kunne 
glæde sig over, at Indre Mission 
for en gangs skyld er fri for gamle 
underskud. IM har endda ca. 2 
mio. i driftsoverskud og et regn-
skabsoverskud på 17-18 mio. Det 

sidste kæmpe overskud stammer 
især fra salg af en boligblok på 
Frederiksberg. Pengene indgår 
ikke driften, men giver råd til at 
indfri dyre lån.

Indre Mission har ligesom 
mange kirkelige indsamlings-
organisationer haft tradition for 
næsten altid at være i underskud 
og skulle tigge om støtte, samt 
spare på både folk og opgaver.

Men nu er bøtten vendt. 

Den positive økonomiske ud-
vikling er dog især eftervirknin-
ger af den strukturreform, som 
den  tidligere generalsekretær 
Thomas Bjerg Mikkelsen fik 
gennemført i sin periode. Den 
betød bl.a., at der ikke længere 
er knyttet en indremissionær til 
et bestemt missionshus, men 
at missionærerne nu arbejder i 
teams på en halv snes medarbej-
dere i hver af de fem regioner. Der 

er heller ikke boligpligt. Desuden 
fi k medarbejderne mere præcise 
arbejdsbeskrivelser.

Og Indre Mission oplever nu, at 
det er meget lettere at skaffe nye 
missionærer. 

Indenfor den sidste måned 
er fi re nye medarbejdere blevet 
ansat, og indenfor de næste 
fem år vil der skulle ansættes 
15-20 afløsere for nuværende 
missionærer. 

Temaet for årsmødet var ”På 
vej sammen”. Formanden, Hans-
Ole Bækgaard, understregde i 
sin mundtlige beretning lørdag 
formiddag, at Indre Mission øn-
sker mere mission og stærkere 
forkyndelse. 

Luften i økonomien betyder, at 
IM's ledelse i dag har fokus på 
bevægelsens mission og visionen 
om at nå længere ud med en klar 
forkyndelse af Jesus Kristus som 

den eneste vej til Gud. 
Samtidig vil den 166 år gamle 

missionsbevægelse kæmpe for 
at bevare religionsfriheden og 
styrke åndsfriheden i det danske 
samfund.

Henri.

Læs også ugens profi l 
om generalsekretær Jens 
Medom Madsen - side 2.

Indre Mission ser optimistisk fremad
Efter smertefulde strukturændringer og tunge underskud er der nu igen overskud og plads til udvidelser, og yngre vil gerne være missionærer igen.

Leif Rasmussen udfordrer kirken til at fi nde tilbage til 
meningen med kirken - og at følge Helligåndens ledelse 
fremfor at efterligne verden.
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Tillykke

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i juni: haman
Kodeordet for juni gælder til mandag 3/7 kl. 9.

Ny seniorkonsulent i Musskema.dk
Tidligere efterskoleleder Anders 
Christensen, Gjern, er ansat som 
seniorkonsulent hos Musskema.dk. 

Den 45-årige Anders Christensen har 
en master i positiv psykologi. 

Han kommer fra en stilling som ud-
dannelsesleder på Tradium i Randers og 
har tidligere været lærer på Rudehøj Ef-
terskole, afdelingsleder på Specialsko-
len Silkeborg, skoleleder på Djurslands 
Efterskole og konceptkonsulent i Krifa. 

Hans primære opgave er relations-markedsføring af Musskema.
dk’s elektroniske MU-skemaer og øvrige digitale ledelsesværktøjer. 

I den nye stilling kan Anders Christensen give erfaringsbaseret 
rådgivning. Desuden skal han indsamle viden om nye tendenser 
inden for medarbejderudvikling og være strategisk sparringspartner 
for Musskema.dk’s direktion.

Musskema.dk har fl ere kirker, menighedsråd og kirkelige orga-
nisationer i sit kundekartotek.

Bodil

Jerusalems danske ikonmaler, 
nonnen Søster Abraham, er død
Dr. theol, Bigittinersøster, armensk og etio-
pisk nonne, Søster Abraham, som mange 
danskere har mødt i Jerusalem eller i for-
bindelse med foredrag og ikonmalerier, er 
død i Næstved, 85 år gammel. 

Søster Abraham, der blev født i Valby i 1932, 
havde det borgerlige navn Kirsten Stoffregen 
Petersen. Hun var gennem 11 år Birgittiner-
nonne i Vadstena i Sverige, men udtrådte af ordenen. I 1964 rejste 
hun til Israel og besøgte Benediktinersøstrene på Oliebjerget 
ved Jerusalem. Her blev hun boende og fi k ordensnavnet Søster 
Abraham.

Søster Abraham tog sin doktorgrad ved Det Hebraiske Universitet 
i Jerusalem og talte 10 sprog. Samtidig var hun kendt som ikon-
maler og har holdt foredrag om bl.a. Jerusalem for mange danske 
turister og volontører i Israel.

I 2014 vendte hun tilbage til Danmark. De sidste år boede hun 
på et plejehjem i Næstved.

Bodil

Ringkøbing-Skjern Kulturcen-
ter danner rammerne for Indre 
Missions møder den 9.-10 juni. 
Årsmødets tema er ”På vej 
sammen”.

Temaet belyses gennem bl.a. 
formandsberetning og en række 
andre foredrag og seminarer fx. 
om luthersk tro og hvordan In-
dre Mission bedst kan modtage 

fl ygtninge, hvoraf mange er nye 
kristne.

Under årsmødet foregår nogle 
af møderne i Kulturcenteret, 
mens andre foregår i missions-
huset eller ude i naturen. Der er 
programpunkter, som er målrettet 
for hhv. børn, juniorer og teen-
agere, mens andre er tilbud for 
hele familien.

De seneste år har Indre Mis-

sion to gange holdt sit årsmøde 
på Mørkholt Strand Camping som 
en ”Årsmødefestival”.

Bodil

Hans-Ole Bækgaard holder 
formandberetning lørdag.

På grund af deadline kommer 
mere omtale fra IMs årsmøde 
først i næste nummer.

Johan Dalsgaard, sognepræst i 
Karlslunde Strandkirke, tiltræ-
der som konstitueret landsle-
der for Alpha Danmark pr. 1. 
juni 2017.

 
Ansættelsen er en 30% stilling og 
er i første omgang tidsbegrænset 
til 31. december 2017. 

Stillingen er finansieret af 
Strandkirkefællesskabet, som er 
et giverfællesskab i Karlslunde 
Strandkirke. Johan vil varetage 
den daglige drift af Alpha Dan-
mark. 

Gave fra Strandkirken
- Vi er i Alpha Danmark me-

get taknemmelige for denne 
generøse gave fra Karlslunde 
Strandkirke! En håndsrækning, 
der kommer som et bønnesvar 
midt i en økonomisk svær tid. An-
sættelsen af Johan giver fornyet 
tro på, at Alpha Danmark fortsat 
kan bidrage til, at fl ere danskere 
lærer Jesus at kende.

Mennesker kommer til tro
Johan udtaler: ”Jeg har et stort 

hjerte for Alpha. Flere i min egen 
familie har lært Jesus at kende 
gennem Alpha, og jeg har set 
mennesker komme til tro på Gud 
igennem Alpha i de menigheder, 
jeg har været en del af. 

Jeg ser Alpha som et fantastisk 
redskab til at nå vores land med 
evangeliet om Jesus, og derfor 
glæder jeg mig over at få lov til 
at arbejde for Alpha Danmark.”

Johan har tidligere arbejdet 
som sekretariatsleder i Byens 
Valgmenighed, hvorfra han har 
erfaring med ledelse, kommuni-
kation og administration. 

Han er ansat som sognepræst 
i en 50% stilling og har derfor 
mulighed for at varetage jobbet i 
Alpha Danmark.

Bodil

 Alpha Danmark har konstitueret 
sognepræst som ny landsleder
Johan Dalsgaard vil samtidig fortsætte som sognepræst i Karlslunde Strandkirke.

- Jeg har et stort hjerte for 
Alpha. Flere i min egen familie 
har lært Jesus at kende 
gennem Alpha, siger Johan 
Dalsgaard.

Ugens profi l: Jens Medom Madsen

Indre Missions generalsekre-
tær siden 2015, Jens Medom 
Madsen, mødte fredag og lør-
dag over tusind af bevægel-
sens venner på årsmødet i 
Skjern.

Indre Mission er stadig Dan-
marks største kirkelige bevæ-
gelse, og selv om den fylder 166 
år, er der fortsat tilgang af unge i 
Indre Missions Ungdom.

Som det fremgår af forsiden 
kunne generalsekretæren også 
præsentere et positivt regnskab.

Jens Medom Madsen var i for-
vejen medlem af IMs selvsupple-
rende hovedbestyrelse, da han 1. 
september 2015 begyndte som 
efterfølger for den endnu yngre 
Thomas Bjerg Mikkelsen, der 
efter fem år på posten fortsatte 
til Menighedsfakultetet.  

Jens Medom Madsen var ef-
terskoleforstander på Skrød-
strup Efterskole ved Mariager. 
Han er oprindelig uddannet som 
samfunds- og idrætslærer fra 
Silkeborg Lærerseminarium i 

2000. Han har også taget en ud-
dannelse i voksenpædagogik og 
som coach. 

Samtidig med uddannelserne 
arbejdede han i hjemmeplejen 
i Silkeborg i fem år og som læ-
rervikar.

Jens Medom Madsen er nu 
44 år og gift med Lena, som er 
pædagog på Kristelig Handikap-
forenings værested Sydhjørnet  i 
Vamdrup. De har fi re børn, hvoraf 
de to stadig er hjemmeboende. 

Da Jens fi k det nye ansvars-
fulde job, flyttede familien til 
Fredericia, hvor Indre Mission har 
sit hovedkvarter i Indre Missions 
Hus på Korskærvej 25.

Ungdomssekretær
Den nye generalsekretær har 

allerede haft en løbebane inden-
for Indre Mission.

Han var ansat i Indre Mission 
som ungdomskonsulent 2000-
2005, derefter storbysekretær 
i København fra 2005-2007 og 
endelig landsdelssekretær i Øst-
Danmark fra 2007-2011, før han 

i 2011 blev forstander på Skrød-
strup Efterskole ved Mariager. Det 
er også en skole, som har gode 
relationer til Indre Mission.

Troen er vigtigst
Det kristne evangelium er det 

vigtigste for Jens Medom Mad-
sen. Det er det, og ikke lederam-
bitioner, der driver ham.

Som forstander på Skrødstrup 
Efterskole arbejdede han også på 
at styrke den kristne profi l - også 
på de andre efterskoler, der oprin-
deligt var oprettet af og tilknyttet 
Indre Mission og KFUM & KFUK, 
men som i nogle tilfælde har 
været ved at miste deres kristne 
værdier og identitet.

Siden 2012 har han været 
medlem af Indre Missions ho-
vedbestyrelse, som er selvsup-
plerende.

Her har han lært IMs nye unge 
formand, Hans Ole Bækgaard at 
kende, som har stået i spidsen 
for det generationsskifte og den 
fornyelse, som bevægelsen er 
slået ind på for at takle de nye 

udfordringer i Folkekirken og 
samfundet. Og de to har indledt 
et frugtbart samarbejde.

Jens Medom Madsen beskri-
ves som en god leder, der både 
ved, hvad han selv vil og har 
det store strategiske overblik, 
men også kan lytte til andres 
synspunkter. Man kan sagtens 
diskutere en sag med ham.

Han skaber ro og en positiv 
stemning blandt medarbejdere, 
og selv om han har meget travlt, 
så mærker man det ikke på ham, 
fortæller en medarbejder.

Han er meget empatisk og ser 
folk omkring sig.

I fritiden går han gerne på jagt 
eller spiller old boys-fodbold. 
Familien har et sommerhus i 
Virksund, hvor de nyder en del 
af fritiden.

Henri Nissen

Generalsekretæren 
skyder og spiller fodbold

Lørdag den 27. maj blev 
Anne Manning og Ove 
Pedersen viet i Skt. Nikolaj 
Kirke i Aabenraa. Anne kom-
mer fra Bombay, men mødte 
Ove under en rejse til Israel. 
Parret blev viet af sogne-
præst Jørgen Jørgensen.

Indre Mission holder årsmøde i Skjern i år

Få dagens bibeludfordring!
Har du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesiden www.udfordringen.dk 
og tilmeld dig gratis via ikonet ”Dagens Udfordring”.

Så modtager du 
Dagens Udfordring, 
som består af et bi-
belvers, og et par link 
til de nyeste historier 
i avisen samt bogtil-
bud. Hjemmesiden 
passer også til dit 
mobil-format.
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Af Kirsten Krog

Annette Seigert Bækkel mødte 
Gud i en ung alder. Men medaf-
hængighed, et særlig sensitivt 
sind og mange svære ople-
velser førte til en årrække i 
bundethed, indtil hun endelig 
oplevede den fulde frihed i 
Kristus.  

 
I dag er Annette leder i MC-

kirken sammen med sin mand, 
Kai. Hun brænder for lovsang og 
er aktiv i bevægelsen BURN 24/7. 

Men det var ikke troen, der 
prægede Annettes barndoms-
hjem. Til gengæld var den fyldt 
med kreativitet og musik. 

”Jeg er ikke opvokset i et 
troende hjem. Min far er konser-
vatorieuddannnet og min mor 
pædagog og underviser. Både 
musik og kunst var en stor del 
af min barndom. Jeg spillede 
blokfløjte og tværfløjte og har 
både spillet i orkester og sunget 
i kor. Senere spillede jeg klaver 
på konservatoriets forskole,” 
fortæller hun. 

Forældre blev skilt 
og børnene delt

Da Annette var 8 år blev hen-
des forældre skilt, og hun og 
hendes 2 brødre blev delt mellem 
forældrene.

Men allerede som 12-årig fi k 
Annette et stærkt møde med 
Gud, og året efter blev hun døbt. 

”Jeg slugte Bibelens ord, ordet 
åbnede sig for mig, og allerede 
dér i en alder af 12 år viste Gud 
mig hemmeligheder og dybder 
om at være kirke og Jesu efter-
følger. 

Jeg erfarede også, hvordan 
musikken og lovsangen har en 
fantastisk virkning i den åndelige 
verden og dermed også i et men-
neskes ånd”. 

Da hun senere skulle vælge 
efterskole, faldt valget på Pin-
sevækkelsens Efterskole i Mari-
ager, hvor hun blev én af de første 
37 elever.

Ramt af tragedier
Trods Annettes nye liv med 

Gud, hvor hun gang på gang 
oplevede hans indgriben, ramtes 
hun tilsyneladende af den ene 
ulykke efter den anden. 

Efter et givende år på eftersko-
le fl yttede hun til Lyngby nord for 
København i et kollegieværelse. 
Her mødte hun en iransk mand, 
som hun blev glad for. 

”Men det viste sig, at han var 
psykopat og fi k ejerfornemmelser 
over mig. 

Jeg ville ud af forholdet, men 
det var nemmere sagt end gjort. 

En aften låste han døren, skru-
ede op for musikken og begyndte 
at terrorisere mig og udøve fysisk 
og psykisk vold. Jeg kunne ikke 
komme ud og måtte blive i hans 
værelse. Her var jeg, forslået og 
bange, indtil jeg blev lukket ud 
næste dag.”

”På samme tid var min ene 
bror kommet i dårligt selskab og 
fi k en fængselsdom på 4 år. Det 
var hårdt at skulle besøge ham i 
fl ere forskellige fængsler.” 

Ny kæreste døde
Kort tid efter oplevelsen med 

den iranske mand, mødte An-
nette en sød ung mand på sit HF 
studium. Annette og Søren blev 
kærester, og efter to år havde de 
planer om at gifte sig. Han døde 
imidlertid af en svær astma: 

”Det var som at få stukket en 
kniv i hjertet. Men inden han 
døde, var der et stærkt Guds-
nærvær på stuen, og hans ansigt 
var fyldt af fred. Der havde været 
en engel på besøg. Jeg sad ved 
hans side, da respiratoren blev 
slukket.” 

Besked fra Gud
Annette var efterhånden kom-

met på afstand af Gud, men 
under kampagnen med Louis 
Palau i København i 1986 fi k hun 
et fornyet møde med Jesus. 

Senere ved et møde med Ian 
Andrews talte Gud personligt til 
hende gennem et kundskabsord: 

”Jeg så i et stærkt lys ligesom 
en skikkelse og en sagte stemme 
sagde: ”Søren er hos mig”. 

Bagefter blev jeg gennem-
strømmet af en varme og fred, og 
jeg oplevede en indre lægedom 
af sorgen”. 

Men hendes dårlige oplevel-
ser med mandlige relationer var 

endnu ikke ovre.

Afhængig mand
Annette tog nu orlov fra sin ud-

dannelse til rytmikpædagog for at 
komme på bibelskole i Mariager.

”Det blev til i alt tre år i Jylland, 
hvor jeg bl.a. efter bibelskolen 
arbejdede med udsatte børn 
og deres forældre. Gud stadfæ-
stede mit kald, at jeg skulle lægge 
hænder på sønderbrudte hjerter, 
og de skulle få lægedom. Jeg 
erfarede Guds kraft og salvelse 
til tjeneste.” 

Under et besøg på et reha-
biliteringscenter for misbrugere 
mødte Annette sin kommende 
mand, som selv havde været 
misbruger og nu hjalp til der. 

”Vi blev gift og fl yttede til Fre-
deriksberg, hvor vores første barn 
blev født. Men min mand fi k tilba-
gefald, og det blev et turbulent 
ægteskab. Efter 12 års ægteskab 
blev vi skilt. Vi havde da to børn.” 

Eftervirkninger
Annette levede nu alene med 

sin to børn, men livet med en 
misbruger havde mærket hende. 

”De skadelige påvirkninger af 
andres adfærd førte mig ind i et 
kaos, hvor jeg mistede orienterin-
gen og mig selv. 

Jeg gav mig selv skylden for at 
være i ubalance, og jeg var ikke 
bevidst om den påvirkning, som 
overstimuleringen fra omverde-
nen og misbrugerens dårlige 
opførsel havde haft på mig. 

Jeg tog ansvar, kontrollerede, 
havde skjulte følelser, undgik kon-
takt, tog arbejdsbyrder på mig, 
som jeg ikke skulle. Men lige me-
get, hvad der blev gjort eller ikke 
gjort, førte det ikke til et bedre liv, 
og misbrugeren forandrede sig 
ikke. Jeg blev følelsesmæssigt 
forstyrret, og det fordrejede min 
måde at tænke på.”

”Samtidig fortsatte jeg med at 
passe mit arbejde som social- 
og sundhedsassistent på en 
arbejdsplads med psykisk syge. 
Jeg passede mine børn og kom i 

min kirke. Men jeg havde angst-
anfald, fi k depression, isolerede 
mig og led til sidst af en usigelig 
træthed. Til sidst fi k jeg et nerve-
sammenbrud, mens jeg var på 
arbejde.” 

God hjælp fra kristne
Endelig fi k Annette kraft til at 

sige stop, og fra den dag be-
gyndte Guds genoprettelse og 
helbredelse. 

”Mine åndelige forældre, John 
og Bibi Jørgensen fra Åndens 
Klinik, hjalp mig til forandring, og 
jeg begyndte i selvhjælpsgruppen 
Al-anon for medafhængige, hvor 
jeg gennem 4 år gennemgik de 
12 trin.”

”Fra det kendte til det ukendte 
lærte jeg, hvad det vil sige at gå 
fra overlevelse til det at leve. Jeg 
fi k mod til forandring. Jeg havde 
været som en fugl viklet ind i et 
net af virvar og sat i bur, men nu 
blev buret åbnet, og jeg begyndte 
at strække mine vinger ud og 
orientere mig igen.”

Gud var der hele tiden
”Gud har været der for mig 

hele livet. Han har sendt profeter 
på min vej og har gennem dem 
opmuntret mig og talt stærke 
retninger ind i mit liv – hans løfter. 

Efter fl ere år var jeg kommet 
igennem den mørke tunnel. Min 
plage var slut. Gud var i færd 
med at bane en ny vej. Jeg fi k et 
løfte fra Gud om, at Gud ligesom 
med en frugt var i færd med at 
tage skrællen af for at fjerne de 
mørke pletter og gøre mig stærk 
og hel, for derefter at sætte skræl-
len på igen. 

Det var grunden til, at jeg følte 
mig nøgen og var sårbar. Det var 
en lang og smertefuld proces”.

Du vil møde en mand...
”I 2009 talte Gud til mig, at jeg 

ville møde et menneske, som jeg 
ville føle mig tiltrukket af på alle 
områder. Efter 1 måned mødte 
jeg min nuværende mand. Han 
var fra MC-Kirken og skulle dele 

Guds ord og vidnesbyrd i kirken. 
En profet fra kirken kom be-

væget og sagde, at jeg vidste, 
hvad der menes med, ”at nu var 
den sidste skræl lagt på”. Det var 
min kommende mand. Vi blev 
gift blot 3 måneder efter, at jeg 
mødte ham” 

Annette oplevede, at hun efter-
hånden fi k et mere sandt selvbil-
lede, og det satte hende fri til at 
gøre nogle af de ting, hun altid 
havde ønsket: 

”Jeg fi k endelig taget kørekort 
til motorcykel, som jeg havde 
drømt om, siden jeg var 18 år - og 
til bil - og jeg var i gang med at 
videreuddanne mig til sygeple-
jerske.” 

Et kald til at helbrede 
brudte hjerter

”Vi evangeliserer i dag på ga-
den sammen med vores MC-ere, 
blandt motorcyklister og i klubber, 
festivaler, træf, på spontane ture 
og i kirker. Vi bruger også vores 
hjem som base for udfrielses- og 
helbredelsesmøder.” 

Annette og Kais hjem i Køge 
er ofte hjem for mennesker, der 
har brug for støtte og et sted at 
bo, hvad enten det er en asylan-
søger fra Congo eller en dansk 
jobsøgende. 

”Jeg falder i dag i færre og 
færre huller og er bevidst om den 
åndelige verdens indfl ydelse på 
et menneske. Erfaringerne har 
lært mig at være Jesus-fokuseret 
og hverdagskristen. 

Gud har givet det tilbage, som 
var blevet stjålet og ødelagt. Ja 
mere end det”, siger Annette, 
som er i gang med at skrive sin 
selvbiografi  og har planer om at 
udgive sine egne lovsange.

Annette fandt 
sit hjem i 
MC-kirken
Annette Seigert Bækkel har haft mange svære oplevelser, men 
oplevede endelig frihed i troen. Hun er nu medleder i MC-kirken.

Jeg fi k endelig taget kørekort til motorcykel, som jeg havde 
drømt om siden jeg var 18 år, fortæller Annette.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Alle Guds børn kan høre fra 
Gud. For Jesus siger ”fårene 
hører min røst.” Joh. 10:3.

Det var en af de vigtige belæ-
ringer i den profetisk uge i Kolding 
d. 16.-20. maj 2017 med Andries 
van Heerden fra Sydafrika. Titlen 
var: Listen! (Lyt!)

- Undervisningen var funderet 
på Guds ord, ja taleren Andries  
van Herden var endda bekymret 
over vores manglende kendskab 
til Bibelen, fortæller Bjørn Hansen 
fra København, som deltog sam-
men med over 50 andre, som 
ønskede at få undervisning om 
profetisk tjeneste.

Profeti er en af de nådegaver, 
som nævnes i 1. Korinterbrev 
kap. 12. 

- Hvad skal vi med profeter, 
spurgte Andries ud i salen? 
Mange kom med gode svar, men 
de var måske ikke fyldestgørende 
nok.

Andries van Heerden citerede 
derefter Amos bog 3, 7, hvor der 
står: ”Den Herre HERREN gør 
intet uden at have åbenbaret sin 
hemmelighed for sine tjenere, 
profeterne.” 

I 1. Mosebog 1,2 står der, at 
”Jorden var øde og tom, og der 
var mørke over verdensdybet. 
Men Guds Ånd svævede over 
vandene.”

Selv om Guds Ånd altså var 
der, så skete der åbenbart ikke 
noget, før Gud sagde: Der blive 
lys!

På samme måde forløser pro-

feterne Guds vilje på jorden ved 
at tale dét ud, som Gud har talt 
til dem.

- Hvordan bedømmer man 
så personligt et profetisk ord? 
spurgte Andries og svarede med 
tre test-spørgsmål:

• Er det i overensstemmelse 
med Guds ord?

• Herliggør det Jesus? Kommer 
jeg tættere på eller længere væk 
fra Jesus?

• Oplever jeg en accept i mit 

indre? Oplever jeg Guds fred?
Hvis det er en retningsgivende 

profeti, kan man lade profetien 
bedømme af en præst.

Alle deltagerne fi k et profetisk 
ord, og alle blev salvet med olie.
Det profetiske ord berørte nogle 
dybe og afgørende områder i 
mit liv, fortæller Bjørn Hansen, 
der kalder det en uforglemmelig 
uge på Kolding Internationale 
Højskole.

- Vi blev kastet ud i at profetere, 
give kundskabsord, tyde drøm-
me, alt blev kommenteret, noget 
brugt til at illustrere en pointe.

Som et gennemgående træk 
blev vigtigheden af at være un-
dergivet autoritet understreget.

Al profeti til de offentlige guds-
tjenester skal bedømmes af me-
nighedens ledelse (for at beskytte 
medlemmerne).

Andries van Heerden under-
stregede også vigtigheden af at 
bevare sit hjerte rent og lære at 
skelne mellem dét, der kommer 
fra én selv, og det, der kommer 
fra Guds ånd. 

Mere info om Andries van He-
erden’s tjeneste og bog på www.
emmanuellife.org

Henri.

Bjørn Hansen var en af 
deltagerne på det profetiske 
seminar.

Stor tilfredshed med profetisk seminar

Sundeved Centret Nybøl, Sønderborg. 14 værelser og 41 senge eved Centret Nybøl, Sønderborg. 14 værelser og 41 s
Læs mere og hent program: sundevedcentret.dk kk  

Kurser, lejre, weekend, u se , ej e, ee e
lejrskole og fest. ej s o e og est
Bryllup og sølvbryllup i y p g ø
egen kirke. ege e
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På Sædding Efterskole ønsker 
man, at fl ere elever tager både 
9. og 10. klasse. Derfor giver 
efterskolen nu rabat på egen-
betalingen på 15.000 kr for de 
elever, der bliver tilmeldt 2 år.

Det er tydeligt, at de 10. klas-
seelever, der også gik på efter-
skolen i 9. klasse, har et forspring 
både fagligt, socialt og i moden-
hed. Desværre synes mange 
forældre, at efterskole er dyrt, 
forklarer forstander Rasmus Hou-
ler om baggrunden for Sædding 
Efterskoles tilbud.

Men et nyt politisk udspil vil nu 
sikre, at også børn af lavtlønnede 
kan komme på efterskole.

Klar til gymnasiet
- Jeg har fået to helt forskel-

lige, men megafede år. Jeg føler, 
jeg har mere styr på mine ting 
og er helt klar til gymnasiet nu, 
siger Amalie Abildtrup Daniel-
sen, som nu er andenårselev på 
Sædding Efterskole. ”Det kristne 
fællesskab her har også haft stor 
betydning for mig. Derfor skal 
jeg på Det Kristne Gymnasium 
i Ringkøbing. Det var ellers ikke 
planen, da jeg gik i folkeskolen”, 
tilføjer hun.

Unge, der tager 10. klasse på 
efterskole, har 11 procent højere 
sandsynlighed for at gennemføre 
en ungdomsuddannelse inden 
for fem år end unge, der afslutter 

grundskolen med 9. klasse, viser 
en undersøgelse, som Eftersko-
leforeningen har lavet for nylig.

9. klasse rykker
Rasmus B. Houler mener dog, 

at de elever, der tager to år på 
efterskole, klarer sig endnu bedre. 
Efterskolelærere har nemlig spe-
cialiseret sig i at undervise i ud-
skolingen, så indlæringen rykker 
allerede i 9. klasse.

Amalie Abildtrup Danielsen er 
enig med forstanderen. Hun føler, 
at hun har fået endnu mere mål-
rettet hjælp i 10. klasse, fordi hun 
har et tættere forhold til lærerne.

- De kender mig bedre nu. 
Også på en anden måde end 
mine lærere i folkeskolen. Jeg har 

for eksempel fået det helt fi nt med 
matematik. Det var bestemt ikke 
godt i 8. klasse, indrømmer hun.

Der er altså stærke grunde til 
at tage to år på efterskole. På 
Sædding Efterskole kan man dog 
også nøjes med at søge en af de 
ledige pladser i skoleåret 17/18.

Politisk vilje til støtte
Et politisk flertal går nu ind 

for at sikre, at familier med lav 
indkomst får et større tilskud til 
at sende børnene på efterskole.  
Pengene skal så tages fra familier 
med højere lønindkomster.

Forslaget kommer fra SF, og 
det bakkes op af Socialdemokra-
tiet og Dansk Folkeparti, skriver 
Politiken. Dermed er der lige 
netop fl ertal for forslaget.

- Vi kan se, at de elever, der 
kommer på efterskole, får et 
meget bedre netværk, forklarer  

uddannelsesordfører Jacob Mark 
(SF). Også Daniel Toft Jakobsen, 
(A), er ’bestemt positiv’, mens 
DFs uddannelsesordfører, Alex 
Ahrendtsen, mener, at det ’giver 
god mening’. 

Undervisningsminister Merete 
Riisager (LA) foreslår, at efter-
skolerne i højere grad selv skal 
sammensætte en mangfoldig 
elevgruppe.

- Efterskolerne vil gerne i kon-
takt med elevgrupper, der i dag 
ikke søger den type skole, og det 
er godt, siger hun.

Et års efterskoleophold koster 
i gennemsnit 50.946 kr. Statens 
tilskud er afhængigt af forældre-
nes indkomst og ligger på mellem 
24.402 kr. og 50.610 kr, oplyser 
Efterskoleforeningen.

Bodil

Efterskoleår gør godt - 
og to år rykker allermest
Både det sociale og det faglige niveau rykker meget i efterskoleårene.

- Indlæringen får et ryk al-
lerede i 9. klasse, mener for-
stander Rasmus B. Houler.

Rapporten om undervisningens effekt bygger på informatio-
ner om ca. 1,4 millioner skoleelever i perioden 1995-2015.Mens mange meningsdannere og de kirkelige kredse roser 

regeringen for, at de fredag før pinse vedtog at fjerne blasfe-
miparagraffen, er jeg langt mere skeptisk. Jeg er nemlig ikke 
sikker på, at det kommer til at virke efter hensigten.

Efter debatten (der er gået forud for vedtagelsen om at ophæve 
blasfemiparagraffen) at dømme handler det mest om frit at kunne 
udøve religionskritik over for islam. Mange mener, at blasfemiparagraf-
fen står i vejen for, at det demokratiske samfund kan sige fra overfor 
sharia og muslimers gudsopfattelse. Nu skulle banen så være ryddet, 
og enhver kan sige, hvad de vil, om islam uden at få loven på nakken.

Men vil de reelt gøre det? Eller rettere: tør de gøre det? Jeg tror 
det ikke. Politisk korrekthed, censur gennem beskyldninger om ra-
cisme og hate-speech skal nok holde munden lukket på de fl este. 
Frygten for ekstreme muslimers vrede ligeså. Vi har set, hvad der 
skete med Knud Vestergaard, der tegnede Muhammedtegningerne 
for Jyllandsposten. Han lever under politibeskyttelse døgnet rundt 
og blev udsat for mordforsøg af en muslim, der brød ind i hans hus 
med en økse i hånden. 

Det er bestemt heller ikke sikkert, at islam bliver den religion, 
som europæerne vil kritisere og gøre op med i fremtidens Europa, 
men derimod kan det blive kristendommen. Med afskaffelsen af 
loven står ikke bare muslimer, men også kristne ubeskyttede overfor 
kulturelle, politiske og åndelige skændinger af deres tro.

Indtil videre har mange kristne været store i slaget og sagt, at 
de ikke har noget problem med, at andre hånede deres tro. Men 
vi ved ikke, hvordan fremtiden ser ud for kristne i Europa. Hvad 
vi ved, er, at en anti-kristen kultur er på fremmarch i det politisk 
korrekte Europa samtidigt med, at islamister forfølger kristne, ikke 
bare i Mellemøsten, men også i Europa. Religionsfrihed er heller 
ikke meget værd, hvis kristne værdier og holdninger snart dømmes 
som hate-speech, og kirker og kors frit kan vandaliseres, uden at 
det kan straffes som blasfemi. Kristne burde have tænkt sig bedre 
om, for det kan vel være, at det bliver deres tro, som i sidste ende 
bliver offer for en lovgivning uden blasfemiparagraf.

Fjernelse af blasfemi-
paragraffen kan blive 
kristnes problem
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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

Udenrigsminister Anders Sa-
muelsen har besluttet at stoppe 
al støtte til en palæstinensisk 
kvindeorganisation, som for-
herliger terror. Desuden vil han 
fastfryse al støtte til 24 palæsti-
nensiske organisationer – indtil 
det er blevet undersøgt, at pen-
gene ikke går til  forherligelse 
af terror eller opildning til had 
mod Israel.

Den dramatiske beslutning 
kommer, efter at Samuelsen er 
blevet underrettet om, at kvinde-
organisationen WATC har forholdt 
udenrigsministeriet væsentlige 
oplysninger om et palæstinensisk 
kvindecenter i Burqa på Vest-
bredden, der er opkaldt efter en 
kvindelig palæstinensisk terrorist.

WATC har tidligere offentlig-
gjort en artikel, der fremstiller 
terroristen Dalal al-Mughrabi som 
rollemodel.

”Jeg vil ikke forbindes med den 
slags retorik eller organisationer. 
Det vil jeg simpelthen ikke,” siger 
udenrigsminister Anders Samu-
elsen til Berlingske.

Misbrug af tillid
I en pressemeddelelse fra 

Udenrigsministeriet siger Anders 
Samuelsen: 

”Jeg er forarget over, at WATC, 
der hævder at arbejde for men-
neskerettigheder, ikke bare har 
forherliget en terrorist, men også 

misbrugt tilliden fra et gavmildt 
folk som det danske. Det er 
fuldstændig uacceptabelt, og 
jeg kan ikke stærkt nok tage 
afstand fra det. Danmark og 
danske skattekroner må under 
ingen omstændigheder bruges 
til noget, der på nogen som helst 
måde forherliger eller promoverer 
terrorister. Derfor vil vi nu også 
forlange af WATC, at de betaler 
dansk støtte tilbage.”

”Der må ikke skabes mistillid 
til, at dansk bistand udelukkende 
bruges til fredelige og opbyg-

gelige formål. Det har de danske 
skatteydere krav på – og derfor 
slår vi nu hurtigt og konsekvent 
ned. 

Samtidig fortsætter vi undersø-
gelsen, og vi kommer under ingen 
omstændigheder til at genoptage 
støtten, hvis ikke vi er betrygget i, 
at organisationerne har rent mel i 
posen,” siger Anders Samuelsen 
i pressemeddelelsen.

Dansk støtte til 
Israels fjender i maj

Udviklingen sker efter, at uden-
rigsminister Samuelsen for nylig 

DK stopper samarbejdet 
med palæstinensisk NGO

Udenrigsministeriet forlanger støtte tilbagebetalt:

Organisationen WATC forherliger terrorisme, forklarer Anders Samuelsen om baggrunden. 

Den 17. maj mødtes Anders Samuelsen med Israels ledere og 
lagde en rød-hvid krans på holocaustmuseet. Dagen efter gav 
han en millionstøtte til folk, som forherliger terror mod Israel.

var i Israel. Som omtalt i Udfor-
dringen (uge 22) var der et hjer-
teligt møde mellem Samuelsen 
og de israelske ledere. 

Men efter besøget tog Sa-
muelsen til det palæstinensiske 
Ramallah for at forære dansk 
støtte til palæstinensiske orga-
nisationer.

Udfordringen kritiserede dette 
i lederen, hvor redaktør Henri 
Nissen bl.a. skrev:

“Danmark må også officielt 
vælge side. Man kan ikke som 
udenrigsministeren først holde et 
hjerteligt møde med israelerne, 
og derefter smutte til Ramallah 
og give dansk støtte til den palæ-
stinensiske boycot-bevægelse.”

Politikere utilfredse
Udfordringen er vidende om, 

at der bl.a. i den konservative 
folketingsgruppe var utilfredshed 
med støtten til palæstinenserne.

Den israelske premierminister 
Netanyahu har desuden kontaktet 
statsminister Lars Løkke Ras-
mussen for at klage over støtten 
til Israels fjender.

Herefter er regeringen åben-
bart blevet enig om at stoppe 
– eller i hvert fald fastfryse – 
støtten til de 24 palæstinensiske 
organisationer.

De tidligere S-R og S-R-SF 
regeringer støttede kraftigt pa-
læstinenserne, og daværende 
udenrigsminister Villy Søvndal 
ønskede at gøre israelske va-
rer fra bosættelser ulovlige og 
mærke dem, så forbrugerne blev 
advaret imod at købe jødiske 
varer. Søvndal er nu helt ude af 
det politiske liv.

Kristne forbedere, der beder 
for fred i Mellemøsten, har efter 
Samuelsens besøg opfordret 
hinanden i mails til at bede for en 
afsløring af de palæstinensiske 
terror-organisationer og et stop 
for dansk støtte. De har nu fået 
svar på bøn.

Red.
Dansk Missionsråd hilser ud-
sigten til afskaffelse af blasfe-
miloven velkommen.

Det skriver Missionsrådet i  en 
pressemeddelelse efter sidste 
uges afstemning, hvor et fl ertal i 
Folketinget stemte for ophævelse 
af loven.

Menneskerettigheder
Mens blasfemiloven i Danmark 

har skullet hindre spot og forhå-
nelse af trossamfund eller deres 
gudsdyrkelse, bruger andre lande 
lignende love til undertrykkelse.

”For Dansk Missionsråd er det 
globale perspektiv i afskaffelsen 
vigtig: Ude i verden bruges blas-
femiparagraffer i nationale lov-
givninger nemlig til at begrænse 
tros- og religionsfrihed for mino-
riteter”, skriver generalsekretær 
Jonas Adelin Jørgensen.

Han peger på den aktuelle 
sag om den kristne politiker og 
guvenør i Jakarta, Basuki Tjahaja 
Purnama, kendt som Ahok, der 
netop er blevet dømt for blasfemi 
i Indonesien. Der er lignende 

eksempler fra blandt andet Saudi 
Arabien, Pakistan, Bangladesh 
og Indien. 

Et godt eksempel
Med ophævelsen af blasfemi-

paragraffen går Danmark foran 
med et godt eksempel for andre 
lande, mener Dansk Missionsråd.

”Når danske ministre og diplo-
mater rejser ud i verden, kan det 
nu ske med et klart budskab om 
at styrke tros- og religionsfrihed 
for alle, og med en opfordring 
til lande, hvor religiøse minori-
teter er under pres eller direkte 
forfølges, til at de skal afskaffe 
deres blasfemilovgivning, fordi 
denne kan misbruges til at under-
trykke religiøse minoriteter”, lyder 
vurderingen fra Jonas Adelin 
Jørgensen.

Bodil

’Danmarks blasfemilov 
blev misbrugt internationalt’

Mette Bock samler input om 
danskernes medie-ønsker
Kulturminister Mette Bock har oprettet hjemmesiden www.
antennerneude.dk, hvor alle danskere frem til september kan 
komme med input til, hvilket dansk medieindhold, de fremover 
vil se, lytte til eller læse på tv, i radio, aviser eller på nettet.

- Jeg vil gerne have en åben, offentlig samtale om fremtidens 
danske medieindhold, siger Mette Bock i en pressemeddelelse fra 
Slots- og Kulturstyrelsen ifølge KLF, Kirke og Medier. 

Kulturministeren forklarer, at det handler om at fi nde et indhold, 
der kan samle os som befolkning:

- I vores medievirkelighed går alting rasende stærkt. Forskellen 
i mediebrug generationerne imellem har aldrig været større, og 
udenlandske medier som Facebook, YouTube og Netfl ix tager både 
opmærksomhed og ressourcer fra det danske indhold. Vi skal tale 
om vores ønsker til det indhold, der samler os som befolkning, dét 
vi lærer noget af, identifi cerer os med og føler os udfordret af. Dét 
de udenlandske medier ikke kan give os, understreger Mette Bock.

Sammen med hjemmesiden lanceres en facebookside med 
samme navn, hvor alle kan komme med ønsker og ideer.

Ministeren tager samtidig på en ”generationsrejse” i maj-septem-
ber til skoler, gymnasier og arbejdspladser i hele landet for at høre 
befolkningens ønsker på tværs af alder og geografi . Ministeren har 
inviteret Folketingets medieordførere med på rejsen.

I starten af 2018 vil regeringen offentliggøre sit udspil til et nyt me-
dieforlig for 2019 og frem, og de politiske forhandlinger begynder.

Bodil

På www.antennerneude.dk kan man skrive, hvad man øn-
sker at se, lytte til eller læse på tv, radio, net eller i aviser.

Dansk Missionsråd:

Afskaffelsen af blasfemiloven er godt nyt, mener Jonas Adelin Jørgensen.

Jonas Adelin Jørgensen

Foto: Haim Zach, GPO

1853 registrerede sig som frelst 
ved Falks kampagne i Katesh 
Det danske missionærpar Hannah og Egon Falk har netop 
gennemført endnu en kristen kampagne i Tanzania.

Blinde, krøblinger og mange andre syge mennesker blev hel-
bredte ved forbøn. En kvinde havde rejste 1.500 km for at blive 
rask, og blev helbredt for sine mange smerter. 1853 tog imod Jesus 
som frelser og registrerede sig i Katesh. Hertil kommer andre, der 
ikke udfyldte et kort.

Hannah og Egon er begge tæt på pensionsalderen, men satser 
på en stor slutspurgt med kampagner i Geita Juli 18-23., Buhongwa 
August 22-27, Misungwi September 12-17., Ibaga Oktober 3-8. og 
Itaja Oktober 24-29.

Hver kampagne koster 165.000 kr., så de har brug for 830.000.
- Mindst 10.000 værdifulde mennesker som Jesus døde for, vil 

blive frelst, forudser de ud fra tidligere kampagner, skriver de i de-
res nyhedsbrev. Man kan støtte dem på New Lifes konto i Danske 
Bank nr. 9570 - 1 693 3244.

Henri.
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LEDER

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN Af Jørgen Johansen 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

De, der bliver genfødt ved Guds Ånd, får evigt liv
1En aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske 

ledere, en farisæer ved navn Nikodemus, for at tale med 
Jesus. 2»Mester,« sagde han, »vi er klar over, at Gud har 
sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør, hvis ikke 
Gud var med ham.«

3Da sagde Jesus: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et 
menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige.«

4»Hvad mener du?« udbrød Nikodemus. »Et voksent men-
neske kan da umuligt komme ind i sin mors mave igen og 
blive født endnu en gang?«

5Jesus svarede: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et men-
neske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i 
Guds rige. 6Et menneske føder et menneskebarn, men Guds 
Ånd føder et åndeligt barn. 7Du skal ikke være så forundret 
over, at jeg sagde, at I skal fødes igen. 8Tænk på vinden. Den 
blæser, hvorhen den vil. Du kan ikke se, hvor den kommer fra, 
eller hvor den skal hen, men du kan høre dens susen. Sådan 
er det også, når Guds Ånd giver et menneske åndeligt liv.«

9»Jamen, hvordan kan det ske?« spurgte Nikodemus.
10Jesus svarede: »Du er lærer for Israels folk. Forstår du 

det ikke? 11Det siger jeg dig: Vi taler om det, vi kender til, og 
vi fortæller om det, vi har set – men I tror ikke på os! 12Hvis I 
ikke tror mig, når jeg fortæller jer om de jordiske ting, hvordan 
skulle I så kunne tro mig, hvis jeg begyndte at fortælle jer om 
de himmelske? 13Intet menneske har fået lov at se, hvad der 
er i Himlen, undtagen Menneskesønnen, som jo er kommet 
ned fra Himlen.

14-15Ligesom Moses løftede kobberslangen op og satte den 
fast på en stang ude i ørkenen, og de, der så hen på den, 
reddede livet, sådan skal Menneskesønnen løftes op, så en-
hver, der ser hen til ham og tror på ham, vil få det evige liv.« 

Søndagens tekst: Joh. 3,1-15 
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Sognepræst i Hejnsvig

Nikodemus er som farisæer 
seriøs i sin tilgang til Jesus: 
”Ingen kan gøre de tegn, du 
gør, uden at Gud er med ham”, 
siger han til Jesus.  

Nikodemus kan sagtens få 
øje på det specielle ved Jesus, 
men han kan bare ikke knække 
koden. I ly af mørket kommer 
han så til Jesus om natten, 
muligvis for at have ham på 
tomandshånd. 

Det er i al fald det, samtalen 
bærer præg af, en samtale 
under fi re øjne, hvilket jo godt 
kunne give os en idé til, hvad 
bøn i virkeligheden er, samtale 
med Gud. Spørge, søge, fi nde 
svar.

Åbnes indefra
Jesus går lige til biddet: Det 

du kommer efter, og det du 
søger, er i virkeligheden Guds 
rige. 

Du er på vej, men du går på 
den forkerte vej. Retningen er 
god nok, præmissen er bare 
forkert. Farisæerne gik af et 
godt hjerte voldsomt meget op 
i at holde budene, lidt ligesom 
vi andre tænker i plusser og 
minusser, når regnskabet skal 
gøres op med Gud på dom-
medag.

Men du har ikke en levende 
chance for at komme ind i Guds 
rige ad den vej. 

Du søger nok det rigtige, men 
du griber det forkert an: Guds 
rige skal åbnes indefra.

Kyllingen i ægget
Guds rige er ligesom et høn-

seæg; du må først ind i det, 
fødes ind i det, for at få noget ud 
af det. Ethvert forsøg på at åbne 
ægget, bryde skallen udefra, vil 
mislykkes, og kyllingen vil dø. 

Ved troen kom du ved dåben 
ind Guds rige. Det er dig, der er 
kyllingen. Det er så her, du skal 
fi nde ud af, hvor du befi nder dig: 
I ægget eller udenfor ægget? 
Men vi stopper ikke her. Når 
du først er kommet ind i æg-
get, Guds rige, så er det ikke 
meningen, at du skal blive der. 

Du er som sagt nødt til at 
få brudt skallen for at få noget 
ud af det – ellers dør du som 
kyllingen i ægget. Guds rige 
skal, som et hønseæg, åbnes 
indefra, for at det kan blive til 
liv.  Varme og tid er det, der skal 
til. Hvor bliver Guds rige så af, 
den dag kyllingen kommer ud 
af ægget? 

Svaret er: Guds rige er inden 
i jer (Lukas 17:21). I det øjeblik 

du kommer til tro, brydes skal-
len, og Guds rige bliver en del 
af dig. Det er det, det betyder, 
at Jesus lever ved troen i vore 
hjerter. 

Den nye fødsel træder først 
virkelig i kraft, den dag du, som 
kyllingen, i tro træder ud af æg-
get og ind i hønsegården med 
al dens hakkeorden. Ideen er, 
at kyllinger skal blive til høns, 
lægge æg, selv få kyllinger 
sådan at Guds rige kan vokse. 
Det er din mission her i verden. 

Så lær af hønen på ægget. 
I enogtyve dage ruger hun 
tålmodigt på sine æg, bruger 
af sin varme og sin tid. Mere 
kan hun ikke gøre. Når tiden er 
inde, mærker hun liv under sig, 
og æggene udklækkes - hun 
rejser sig, og små kyllinger 
pibler frem mellem rester af 
knækkede æggeskaller. Kirken 
kunne godt trænge til et sådant 
ægstranummer.

Gud giver 
et ægstranummer 

Guds rige skal åbnes indefra. Men hvor bliver Guds rige så af, 
den dag kyllingen kommer ud af ægget? 

Bibelen indeholder mange beskrivelser af eks-
traordinære begivenheder og mirakler. Ofte 
opfattes disse overnaturlige begivenheder 
som myter – dvs. ikke virkelighed. Men jævnlig 
viser nye opdagelser, at Bibelen alligevel er 
troværdig – ikke blot som en hellig bog for 
troende, men også som et historisk værk.

Én af de ”myter”, Bibelen fortæller om, er 
Josvas ”lange dag”, da solen stod stille.

Josva var Moses’ general, da israelitterne 
forlod slave-fangeskabet i Egypten og efter 40 
år i ørkenen indtog det forjættede land - Israel.

Josvas Bog fortæller om Josvas kamp mod 
amoritterne i Gibeon (nord for Jerusalem). 
Der står i kap. 10, 12-14: ”På denne dag, da 
Herren gav amoritterne i israelitternes hånd, 
talte Josva til Herren; han sagde i israelitternes 
nærvær: »Sol, stå stille i Gibeon og måne i 
Ajjalons dal!«

Da stod solen stille, og månen standsede, til 
folket fi k hævn over sine fjender. Det står i De 
Retskafnes Bog.1

Solen blev stående midt på himlen, og den 
tøvede næsten en hel dag med at gå ned. 
Aldrig, hverken før eller siden, har Herren hørt 
et menneskes bøn, som denne dag!”

Israelske forskere mener – ved at analy-
sere data fra NASA – at kunne tidsfæste denne 
begivenhed til en total solformørkelse i området 
d. 30. oktober, 1.207 f. Kr., kl. 16:28. 

Men en solformørkelse er ikke, hvad Bibelen 
beskriver – tværtimod blev dagslyset forlænget 
med næsten en dag. Hvordan, ved vi ikke.

Eksperter er også uenige om, at israelitterne 
indtog Canaans land (Israel) ca. 1200 f.Kr. Ar-
kæologiske udgravninger viser nemlig, at nogle 
af de byer, som Josva indtog og ødelagde ifølge 
Bibelen, allerede var ødelagt ved udgangen af 
den mellemste bronzealder, dvs. ca. 1550 f.Kr.

Dette er selvfølgelig blevet brugt af bibelkriti-
kere til at stille spørgsmål ved, om israellitterne 

overhovedet indtog de nævnte byer. 
Men problemet er kun opstået, fordi de ikke 

har respekteret de oplysninger, som Bibelen 
selv giver. Bruger man disse, når man frem, til 
at Josva gik over Jordan-fl oden ca. 1451 f.Kr. 

Man kan også forstå bibel-oplysningerne lidt 
anderledes, som jeg gør i min bog om Noahs 
ark2, hvor jeg regner med, at Josva erobrede 
landet ca. 1545 f. Kr. - og altså ødelagde byerne 
omkring dette tidspunkt. Og så passer tingene 
udmærket sammen.

Så de israelske forskeres opdagelse af en 
total solformørkelse år 1207 f. Kr. har altså ikke 
noget med Josvas lange dag at gøre.

Derimod omtales den lange dag ikke blot 
i Bibelen, men også af den græske historiker 
Herodot og de egyptiske præsters notater. 
Gamle mexicanske og indianske kilder fortæl-
ler også, at solen stod stille en hel dag i ”de 
syv kaniners år”. Dagen fi ndes også omtalt i 
de astronomiske journaler fra den kinesiske 
kejser Yao, som dog levede før Josva. Men det 
kan være en senere tilføjelse.3

Forfatteren Poul Hoffmann var tilhænger af 
forskeren Immanuel Velikovskys teori om, at 
beretningen hentydede til, at jordens rotation 
begyndte at dreje modsat om sin akse.4 

Der går dog nemt kuk i bibeltolkningen, 
når man forsøger at få teksten til at passe 
med videnskabens – trods alt – begrænsede 
erkendelser.

Et godt råd er at læse Bibelen, som 
det står; tro det, som det står; gøre, 
som det står – og derved også 
opleve, at det virkelig er sandt, 
som det står. 

Josvas lange dag 
Videnskabsmænd mener, at Josvas lange dag, 
da ”solen stod stille”, var en total solformørkelse. 

Noter til lederartikel:

1. ”De retskafnes Bog” hedder på 
hebræisk “Sefer ha Yashar”. Derfor 
kaldes den gamle bog også Jashers 
bog. Bogen eksisterer muligvis ikke 
mere, men det bedste bud på bogen 
er en skriftrulle på hebræisk, som 
blev fundet og udgivet i Venedig i 
1625, og derefter oversat og ud-
givet i små oplag i Krakow, Prag, 
Frankfurt, Konstantinobel (Istanbul), 
Amsterdam - og Calcutta. For så 
endelig at udkomme på engelsk i 
1839 i USA. 

2. Kapitel 36: Hvornår skete det? i 
bogen ”Noahs Ark. Historien og det 
store fund.” Tidsberegninger ud fra 
Barry Setterfi elds teorier. 

3. De forskellige folks gamle be-
retninger om ”den lange dag” er fx 
omtalt i denne kilde: www.geocen-
tricity.com/astronomy_of_bible/jld/.

4. Immanuel Velikovsky nævner 
denne teori i sin bog “Worlds in 
Collision”, hvor han forsøger at 
give videnskabelige forklaringer på 
bibelhistorien. 
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Den skjulte revolution
Det var en forbløffende ople-
velse at se danske politikeres 
reaktion på valget af Donald 
Trump. Kun en enkelt DF poli-
tiker havde udtrykt et positivt 
perspektiv på Donald Trump. 
De fl este andre havde rimelig 
negative forventninger. En 
enkelt talte allerede få dage 
efter valget om en mulig 
rigsretssag. 

Inden valget havde de sam-
me politikere udtrykt særdeles 
positive forventninger til Hillary 
Clinton som kommende præsi-
dent. De fl este var overbevist 
om hendes sejr. 

Hun stod stærkt i menings-
målinger. Men ak og ve. Både 
de danske politikere på Chri-
stiansborg, og mainstream-
medierne i USA blev skuffet. 
Ja, mainstreammedierne blev 
rasende. Nu havde de kastet 
alle ressourcer ind i denne ideo-
logiske kamp, og så snublede 
Hillary ved målstregen. 

En kamp, der stiler efter, at 
politisk korrekthed vinder domi-
nans overalt. Politisk korrekthed 
er blevet kaldt for ”den værste 
mentale infektion i vor tid” (Paul 
Johnson, historiker). 

På denne tid af året bliver vi 
mindet om grundloven som det 
væsentlige lovmæssige funda-
ment til beskyttelse for Danmark 
og det danske folk. 

Grund til bekymring
Med det netop afsluttede G7 

topmøde giver det stof til alvorlig 
bekymring. Ikke over Donald 
Trump og hans manglende 
tilslutning til klimaaftale, men 
over de andre. Talen om global 
opvarmning og klimaforandring 
er blevet en ideologisk kamp-
plads. 

Den canadiske astrofysiker 
professor Michael H. Hart har i 
sin bog ”Hybris” skrevet om den 
forførelse, som han gennem sin 
forskning gennem de seneste 
10 år på netop klimaområdet 
har afdækket. 

Ideologien bag kampen mod 
klimaforandring handler om at 
skræmme befolkninger og rege-
ringer, så de giver fl ere penge 
til forskerne, for at afværge en 
truende klimatrussel hvis man 
ikke nedsætter udledning af 
Co2 til et bestemt niveau. 

Men klimapåvirkning er en 
meget kompleks størrelse, og 
CO2 er kun en meget begræn-
set del af klimapåvirkning. Hart 
mener, at ideologerne har en 

miljødagsorden, de ønsker at 
gennemføre, og som vil give 
alvorlige indskrænkninger i den 
enkeltes hverdag. Hart nævner 
fl ere motivationer til, at forskere 
misbruger videnskab, penge, 
magt, prestige med mere. 

Splittelse og ideologi
Men hvem af os tør gå mod 

ideologerne? Pression har gjort, 
at professor Hart ikke kunne få 
noget forlag til at udgive sin bog, 
men så kunne han da heldigvis 
selv.  Han giver udtryk for, at 
miljøkatastrofe-forestillingerne i 
udstrakt grad hviler på mangel-
fulde computermodeller. 

Klimaideologerne ønsker ikke 
kun fl ere midler, men også mu-
ligheden for at sætte begræns-
ning i personlige rettigheder. 
Grundloven er altså ikke det 
værste, vi har, når noget truer 
os –  gennem EU eller FN? 

Der er blevet talt om, at Do-
nald Trump splitter USA, men 
sandheden er nok, at det er the 
”New Left” (den nye venstrefl øj), 
der allerede længe har split-
tet det amerikanske samfund. 
New Left har fået dominerende 
indfl ydelse på det Demokratiske 
Parti. 

Påvirket af 
marxisten Alinsky

Både Barack Obama og Hil-
lary Clinton er begge stærkt på-
virket af marxisten Saul Alinsky 
(1909-1972). Barack Obama er 
oplært ved AIAF = Alinsky Indu-
strial Areas Foundation. 

Han brugte år på at undervise 
andre efter Alinsky metoden. 
Hillary blev rekrutteret af Alin-
sky, mens hun gik i gymnasiet. 
Og hun havde et særdeles nært 
forhold til ham frem til hans død i 
72. Hun skrev en afhandling om 
hans metode. 

Metoden er fremført i bogen: 
”Rules for Radicals”. Hillary 
fulgte helt enkelt Alinskys an-
visninger i at gøre og sige, hvad 
der skal til for at opnå magten. 

Lucifer som forbillede
Selvom mange i USA overho-

vedet ikke kender noget til Saul 
Alinsky, så har han været med 
til at kaste mørke ideologiske 

skygger ind over det nyligt af-
holdte præsidentvalg. Til trods 
for at han døde allerede i 1972, 
har han stadig indfl ydelse på 
det, som sker i dagens ameri-
kanske samfund. 

Han var et begavet organisa-
torisk talent. I et interview (fra 
magasinet ”PlayBoy” 1972) blev 
han spurgt: ”Tror du på nogen 
form for liv efter døden?” –  han 
tror ikke meget på, at der noget 
liv efter døden, men slutter 
svaret med at sige: ” - hvis der 
er et liv efter døden, og jeg har 
noget at skulle sige om det, så 
vil jeg uforbeholdent vælge at 
gå til helvede.” 

PlayBoy: Hvorfor? ”Helvede 
ville være himlen for mig. Der 
ville jeg organisere de fattige.” 

I øvrigt dedikerede Alinsky 
sin bog til Lucifer, fordi han var 
den første, der gjorde oprør og 
skaffede sig sit eget rige. 

Hvorfor fredspris?
 Bag Hillary Clinton og Barack 

Obama er der altså en alvorlig 
inspiration fra den marxistiske 
ideologi, som de fl este slet ikke 
er klar over. De kalder sig ikke 
marxister, men progressive. 

En væsentlig del af den hand-
ler om at omstyrte det nuvæ-
rende samfund for at erstatte 
det med det marxistiske - nu 
politisk-korrekte paradis, hvor 
globalisering fremmes på be-
kostning af nationalstaten. 

Mange havde håbet på, at 
Obama ville blive den nye tids 
frelser, derfor fi k han fredspri-
sen på forskud. Kun 12 dage 
efter sin indsættelse. 

Men han blev ingen forløser. 
Tværtimod. Han iværksatte 
fx global krig mod de ufødte 
(aborter). Aldrig er så mange 
ufødte blevet afl ivet som under 
ham. Obama gennemfør te 
Obamacare, hvor ”Reproduktiv 
Sundhed” er et andet ord for 
abort og prævention. 

Han sikrede, at skattemidler 
blev brugt til at udbrede abort 
til hele verden. Ideologerne 
betragter nemlig overbefolkning 

som et af de alvorligste (miljø) 
problemer i verden i dag. 

Og hvor mærkeligt det end 
kan lyde for nogle, så støttes 
denne ideologi af de superrige 
i USA: Bill Gates, Georges So-
ros, Ted Turner, David Rocke-
feller, Michael Bloomberg, War-
ren Buffett (kilde: Gabriela 
Kuby: Die Globale Sexuelle 
Revolution). 

Den seksuelle 
ideologiske kamp

Et anden resultat af Oba-
mas virke er på det seksuelle 
område. Hovedpunkterne i den 
kamp kender vi fra den første 
kvindelige russiske kommissær 
Alexandra Kollontai, som opstil-
lede følgende: 

1. Lov for opløsning af æg-
teskaber. 

2. Legalisering af abort. 
3. Seksuel frihed for ungdom-

men. 
4. Legalisering af homosek-

sualitet. 
5. Integrering af kvinder i 

produktionsprocessen. 
6. Opfostring af børn i stats-

institutioner. 
En del af dette blev trukket 

tilbage af Lenin, fordi det forår-
sagede socialt kaos.

Det handler ikke om frihed 
og lighed for minoriteter, som 
mange tror, men er et angreb på 
den traditionelle kernefamilie, 
for den betragtes som den helt 
centrale forhindring for gennem-
førelsen af det politisk korrekte 
samfund. 

En kamp imod 
kernefamilierne

Al tale om lige rettigheder 
og om ikke-diskrimination er 
kun den nødvendige staffage, 
for at opnå de egentlige mål; 
at omskrive den sociale orden 
i samfundet, hvor den traditio-
nelle kernefamilie er helt opløst. 

Homovielser er den snebold, 
ideologerne promoverer. Det 
skulle få det hele til at rulle. 

Men vielse af to af samme 
køn er ikke et mål i sig selv. 
Allerede nu er de næste trin 
i revolutionen på trapperne. 
Det er udvidelse af vielser til at 
omfatte både fl ere end to og af 
fl ere end et køn. Hertil kommer 
accept af pædofi li som udtryk 
for børns rettigheder. 

Homoseksualismen vil i vir-
keligheden ikke demokrati og 
lige rettigheder, men ønsker at 
dominere hele samfundet, for 
deres utopiske drøm kan kun 

opfyldes, hvis alle accepterer. 
Derfor skal alle modstandere 

af deres ideologi bringes til un-
derkastelse og tavshed.

Ikke rettigheder, 
men manipulation

Når Angela Merkel drager 
over til Putin og taler om ho-
moseksuelles rettigheder i 
Rusland, så er det udtryk for, 
at EU - uden at ret mange af 
Europas borgere ved det - står 
som eksponent for homosek-
sualistisk ideologi. 

Mange politikere er heller ikke 
helt klar over, hvad der er på 
spil. Hvor mange ved fx, at ILGA 
(International Lesbian Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex 
Asociation) har en helt central 
rolle at spille i gennemførelsen 
af ideologien i både EU og FN? 

Og at ILGA får EU skatte-
midler, altså også fra danske 
skatteydere til at føre ideologien 
ud i livet? På overfl aden handler 
det om rettigheder og kan derfor 
minde om demokrati. 

Målet er, at alle skal 
vælge deres eget køn

Ikke ret mange har gennem-
skuet, at det handler om den 
globale seksuelle revolution, 
som gennem ideologisk mani-
pulation vil revolutionere sam-
fundet gennem kønsensretning, 
hvor hver enkelt subjektivt skal 
vælge sit eget køn. 

Ifølge Facebook er der i dag 
71 valgmuligheder, og sikkert 
mange fl ere i næste måned. 

Jeg tror hverken Angela Mer-
kel eller mange andre EU politi-
ker virkelig har fattet den moral-
ske kulturkamp, som fi nder sted 
lige ud for vores næsetip. 

De kulturradikale, dvs. de, 
som er blevet indfanget af 
ideologien fra Marx og hans 
efterfølgere, har i adskillige 
årtier arbejdet på at udbrede 
ideologien i hele den vestlige 
verden gennem uddannelse 
og undervisning og gennem 
propaganda i medierne. 

Måske troede vi, at kommu-
nisme/marxisme gik under med 
Sovjetunionens kollaps i 1989, 
men det er helt forkert. Allerede 
i 1920’erne blev Marx’ ideer 
videreført i Vesteuropa og USA. 
Hovedsagelig af de intellektu-
elle, som er blevet kendt under 
udtrykket Frankfurterskolen. 

De omsatte marxismen fra en 
økonomisk model til en kulturel. 
Mange af dem, som startede 
Skolen, fl ygtede fra Tyskland til 

USA i Nazitiden.
En hel del fi k siden ansæt-

telse på universiteter og højere 
læreanstalter i USA og siden 
også i Europa. Det var især gen-
nem ideologisk kritik af alt det 
bestående i samfundet, at de fi k 
tilhængere blandt intellektuelle. 

Kritikken gik i høj grad på 
afskaffelsen af ægteskabet og 
kernefamilien. Kernefamilien 
blev af Marx betragtet som klas-
sekampens første modsætning. 

Et kald til kirken
Det er afgørende, at Kirken 

bliver bevidst om den globale 
seksuelle revolution. En kul-
turkamp, som rummer mange 
fl ere elementer, end der her er 
nævnt. Marxisten Georg Lukacs 
indså, at hvis revolutionen 
skulle sejre, måtte kristen tro 
og kristen moral, især seksual-
moral, undermineres. 

Lukacs voksede op i en vel-
havende jødisk familie i Ungarn 
og var som ung kortvarigt sted-
fortrædende kommissær i den 
bolsjevikiske Bela Kun regering 
i Ungarn. Siden blev han en 
central bidragyder i den gruppe, 
som kendes under udtrykket 
Franfurterskolen. Målet i dag 
er bl.a. at seksualisere hele 
samfundet og at starte med de 
små allerede i vuggestue og 
børnehave. 

Stor uvidenhed 
skaber lette ofre

 Uvidenheden i kirkelige kred-
se om, hvad der ideologisk er 
på spil, gør, at mange bliver 
lette ofre for den ideologiske 
propaganda, som skyller hen 
over os alle. Og uvidenhed er 
absolut ingen dyd. Tværtimod. 

Derfor er her et tydeligt kald til 
at vågne op, sagt med Paulus: 
”Vågn op, du som sover, og stå 
op fra de døde, og Kristus skal 
lyse for dig” (Ef. 5,14). 

Der må udgå et kald til vort 
folk om at vende om fra de 
onde (ideologiske) veje, som 
besnærer alt for mange: Op-
løsning af familie og personlig 
identitet samt underminering af 
al kristen moral. 

Kirken er den eneste, der har 
grundlaget for at forstå alvoren 
og har kaldet til at stå sammen 
i indbyrdes kærlighed og sige 
fra overfor tidens ideologiske 
forførelse.

Bag ved den politiske situation foregår der en dybere ideologisk kamp. Uvidenheden i kirkelige kredse 
gør, at mange er lette ofre for den i virkeligheden antikristelige propaganda, mener ugens kronikør.

”Der er blevet talt 
om, at Donald Trump 

splitter USA, men 
sandheden er nok, at 

det er the ”New Left”, 
der allerede længe 

har splittet det ameri-
kanske samfund.”

”Det er afgørende, at 
kirken bliver bevidst 

om den globale seksu-
elle revolution.”

Kronikker er udtryk for for-
fatternes egne holdning og 

udtrykker ikke nødvendigvis 
avisens holdninger.
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Fra SYGDOM til SUNDHED
Du er velkommen til at skrive og stille mig spørgsmål. Der bliver bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert: 
Brug quickbrev 27 kr. for hurtig levering (2-3 dage, skal afl everes på postkontoret) eller alm. post 8 kr. (kan tage op til 16 dage...!). 
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk     Se mere om overnaturlig helbredelse på udfordringen.dk/har-du-brug-for-forbon

SVAR:

BREV:           

MIN OPLEVELSE:

Til Orla Lindskov
Mit spørgsmål til dig er dette: 

Hvornår er det rigtigt at bede Gud 
om helbredelse?

Jeg har været hos fl ere læger 
sammen med min hustru for at 
søge helbredelse til hende. Vi har 
sammen også søgt en specialist. 
Men min hustrus sygdom bliver 
ved. Måske viser det sig, at den i 
sidste ende er uhelbredelig.

Måske bliver det eneste håb, 
der nu er tilbage, at Gud griber 
ind med helbredelse ved Jesu 
lægende hænder. Derfor har jeg 
tænkt mig, at min hustru og jeg 
nu skal gå bønnens og forbøn-
nens vej.

Det er vel nu i vores situation 
det rigtige at gøre, da vi synes, 
at vi har gjort alt, hvad der var 
menneskeligt muligt. Derfor håber 
vi så nu, at Gud vil gøre det, der 
for os mennesker er umuligt. Vi 
håber på et helbredelses-mirakel 
fra ham, for jeg vil ikke kunne 
undvære min hustru.

I starten af min hustrus syg-
dom tog vi det ikke så alvorligt. 
Vi havde jo lægerne og tænkte, 
at de med deres dygtighed nok 
skulle klare det, og at de nok 
skulle gøre det, der skulle gøres. 
Vi ville så at sige ikke besvære 
Gud med det, som vi mente, 
lægerne kunne klare. Vi har jo 

heldigvis mange dygtige læger 
her i vores lille land. Men det, 
vi forventede af lægerne, altså 
min hustrus helbredelse, det er 
ikke sket.

Efter lægernes udredning står 
vi med en alvorlig, måske livstru-
ende sygdom. Måske må lægerne 
i sidste ende give op overfor den. 
Det har lægerne ikke sagt. Men 
jeg har mine bange anelser.

Jeg er nu kommet i tvivl om 
mange forhold. Har jeg handlet 
rigtigt ved i starten helt at overgive 
sagen til lægerne og stole på 
deres dygtighed. Jeg er virkelig 
kommet i tvivl. Jeg troede jo, at 
jeg gjorde det rigtige. 

Tidligere ved mindre alvorlige 
sygdomme klarede vi det jo selv 
sammen med lægerne. Jeg har 
nok undervurderet karakteren af 
den sygdom, som nu har ramt 
min hustru.

Med venlig hilsen
Ægtemanden

Kære Ægtemand
Holdninger, der er negative 

overfor brugen af læger, hospi-
taler og lægemidler, mangler 
visdom. Sådan ser jeg det.

Jeg støder af og til på sådanne 
negative holdninger. Men disse 
holdninger savner både dybde og 
forståelse af, hvordan Gud også 
kan hjælpe og helbrede. Dette vil 
jeg gerne sige som en start.

Guddommelig helbredelse i 
Jesu navn er et gode til os men-
nesker fra Gud. Det siger Bibelen 
helt klart. 

Men lægerne og deres evner 
og midler er også goder, som 
Gud bruger.

Derfor synes jeg, at det er en 
stor skam at sætte disse to former 
for helbredelse op imod hinanden. 
Disse to former for helbredelse 
arbejder ofte sammen. De er ikke 
i konfl ikt med hinanden.

Nogle mener, at det er et udtryk 
for vantro, hvis man gør brug af 
det etablerede sundhedsvæsen, 
altså lægerne. Sådan er det i 
hvert fald ikke efter min mening. 

Jeg vil her også nævne, at 
Jesus sagde til de ti spedalske, 
at de skulle lade sig syne af 
præsterne. Det skete efter, at de 
spedalske var blevet helbredt. 
Præsterne var på det tidspunkt 
de lægelige myndigheder.

Men nu til dit hovedspørgsmål: 
Hvornår er det rigtigt at bede Gud 
om helbredelse?

Til det spørgsmål vil jeg svare, 
at det altid under sygdom er rigtigt 
at bede Gud om helbredelse. Og 
det uanset om det er alvorlig syg-
dom eller mindre alvorlig sygdom. 

I mange tilfælde kan det nemlig 
være svært i starten at se, hvor 
alvorlig en sygdom er. 

Det er også det, du og din 
hustru har oplevet. At stille en 
diagnose kræver tit grundige 
og langvarige undersøgelser af 

lægerne.
Det er også vigtigt at huske 

på Bibelens budskab, som siger, 
at vi altid har lov til at bringe alle 
vores byrder og problemer til Gud. 
Dette gælder også for sygdom-
mens byrde.

Du skriver om ikke at besvære 
Gud med det, som I mente, læ-
gerne kunne klare. 

Her vil jeg sige, at det ikke 
kun er i de vanskeligste, kritiske 

og mest alvorlige situationer, vi 
skal bede Gud om hjælp. Jeg 
tror aldrig, vi kan være til besvær 
for Gud.

Dog kan vi alle opleve, som 
du blev det, at blive fristet til den 
tanke, at vi ikke vil besvære Gud 
med vores små problemer. Vi kan 
tro, at små problemer skal vi klare 
selv uden at blande Gud ind i det. 

Selvfølgelig er der meget i 
vores liv, som vi selv kan klare, 

og det skal vi så også selv klare. 
Men det betyder så ikke, at det 
vi selv kan, skal Gud blandes 
udenom. Gud ønsker nemlig at 
gå ved siden af os og være med 
i det hele. 

Intet er nemlig for småt eller 
ubetydeligt til at blive lagt frem for 
Gud i bøn. Det skal være vores 
udgangspunkt. 

Vi skal huske, at alle handlinger 
vi gør uden Gud, er skrøbelige.

Du skriver, at du nu er kommet 
i tvivl, om du har handlet rigtigt i 
starten af din hustrus sygdom. 

Til dette vil jeg sige, at den 
måde, du tænkte og handlede 
på i sygdommens start, var det 
rigtige for dig på det tidspunkt. 
Jeg vil sige, at du handlede efter 
bedste overbevisning. 

Du har ikke forestillet dig, at 
du skulle gøre noget andet. Pas 

derfor på ikke at ende i selvbe-
brejdelse.

Der er noget andet, jeg gerne 
vil slutte med at sige. Det gælder 
ikke kun for dig og din hustrus 
situation. Det gælder for os alle: 

 Vi bør altid bede Jesus om at 
gå med, når vi skal til læge eller 
på hospitalet. Bede om at det må 
være ham, der styrer lægernes 
tanker og hænder. 

Det vil være til stor hjælp for os, 
at vi beder den bøn, når vi søger 
lægehjælp. Det vil faktisk også 
være til stor hjælp for lægerne. 
Hvordan det? 

Læger er ligesom du og jeg 
kun mennesker, og alle kan vi 
begå fejl.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg synes lige, at jeg vil skrive 

dette lille brev til dig. Det gør 
jeg for at fortælle dig, hvad der 
skete med smerterne i min krop, 
som jeg havde døjet med meget 
længe.

De forsvandt fuldstændigt, efter 
at jeg havde modtaget salvedu-

gen fra dig. Det vil jeg gerne sige 
tak for. Desuden synes jeg, at 
mange skal vide det. Det kunne 
jo være, at andre kunne få glæde 
af denne form for hjælp fra Jesus, 
vores store læge.

Hilsen fra
En kvinde, som takker Jesus

Gjorde jeg det rigtige med min hustrus sygdom?

Lægerne og deres evner bruger Gud også 

Smerterne forsvandt

Jeg er virkelig kommet i tvivl, 
ved i starten helt at overgive 

sagen til lægerne og stole på 
deres dygtighed.

 Vi bør altid bede Jesus om at gå med, når vi skal til læge eller på hospitalet. Bede om at det 
må være ham, der styrer lægernes tanker og hænder. 
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BEST WESTERN

Af Svend Løbner, Mission Øst

Det er sundt for politikere at 
komme ud i virkeligheden og 
møde mennesker, som har 
mistet alt og er fuldstændig 
afhængige af humanitær hjælp 
fra Danmark.

Sådan reflekterer Christina 
Egelund efter at have været med 
ved Mission Østs nødhjælpsud-
delinger i Nordirak. 

Christina Egelund er medlem 
af Folketinget for Liberal Alliance, 
som hun blandt andet er politisk 
ordfører for. Og derfor lå det lige til 
højrebenet at dele sine erfaringer 
fra rejsen med partikollegerne på 
Christiansborg.

Spørgsmål om liv og død
”Vi ved jo godt, at der er krig 

og konfl ikt, og at det har men-
neskelige omkostninger, specielt 
på den civile side. Men det er 
noget helt andet at komme tæt 
på og se, hvordan hele området 
i Nordirak er præget af krig. Og 
det er meget stærkt at møde 
mennesker øje til øje, menne-
sker, hvis liv jo er afhængige af 
omverdenens hjælp. Det gør et 
så stærkt indtryk, at man næsten 
ikke kan beskrive det!”

Christina Egelund kom virkelig 
helt ud i nærheden af fronten, 
da hun rejste med Kim Hartzner 
for at være med til at uddele 
brændstof, tæpper, madrasser 
og hygiejneartikler til fordrevne i 
Nordirak i marts 2017. 

Kan lyset i øjnene blive 
tændt igen?

Hun kom helt ind i hjemvendte 
fl ygtninges sønderbombede og 

udplyndrede huse, og hun mødte 
bl.a. en gruppe fl ygtninge, som 
pludselig strømmede ind i en 
fl ygtningelejr:

”De havde vandret i 12-15 ti-
mer inde i de besatte områder og 
ud til fronten, hvorfra de så blev 
fragtet hen til fl ygtningelejren. Og 
her sad så en fl ok kvinder og børn 
på jorden, helt bogstaveligt. 

Jeg har aldrig set noget mere 
sårbart i hele mit liv! Børnene var 
fuldstændig udmattede – det er 
jo klart, at når børn, som lige har 
lært at gå, skal til at gå imellem 
12 og 15 timer, sultne og tørstige, 
bliver de totalt udmattede. 

En lille drengs blik borede sig 
fuldstændig fast. Det er jo at kigge 
ind i nogle øjne, hvor lyset bare 
er slukket – for en stund i hvert 
fald. For jeg håber, at det på et 
eller andet tidspunkt bliver tændt 
igen. Det, de har været udsat for, 
er så barskt, at man slet ikke kan 
forestille sig det.”

Hjælpen er konkret 
og afgørende

Det gjorde samtidig stort 
indtryk at se Mission Østs med-
arbejdere i aktion, fortæller Chri-
stina Egelund. På spørgsmålet 
om, hvorvidt nødhjælpen nytter, 
svarer hun:

”Ja, det gør den, helt afgjort. 
Det er der slet ikke nogen tvivl 
om. Og det, at en dunk petrole-
um gør en forskel for dem, siger 
jo også bare noget om, hvilket 
behovsstadie, de er på. At deres 
overlevelse står og falder med, 
om de kan få varmen om natten, 
om de kan koge deres mad, og 
om de kan koge vand, så de har 
rent vand at drikke. 

Så det er helt uden for nogen 
tvivl, at hjælpen gør en fuld-
stændig konkret og afgørende 
forskel for de her menneskers 
fremtid. Og afgør, om de over-
hovedet har en fremtid.” 

Værdig tilgang til 
sårbare mennesker

Og så lagde hun mærke til 
et særligt kendetegn ved den 
måde, Mission Østs medar-
bejdere arbejdede på, både de 
internationale og de lokale:

”Det er meget værdigt. Det 
er jo sårbare mennesker, man 
står med, mennesker i sårbare 
situationer. I mødet med men-
nesker, der er så skrøbelige, 
er det vigtigt, at man går til det 
med en stor portion værdighed. 
Og det synes jeg, at Mission 
Øst gør. De møder fl ygtninge 
og fordrevne i øjenhøjde, så de 
sårbare grupper ikke føler sig 
set ned på. 

Det tænkte jeg ikke meget 
over, før jeg rejste derned, men 
det synes jeg var helt åbenlyst: 

Værdighed er en meget stor 
værdi i det arbejde, som Kim 
Hartzner og hans gode med-
arbejdere udfører,” slutter Chri-
stina Egelund.

Christina Egelund er 
medlem af Folketinget for 
Liberal Alliance. Her er hun 
både politisk ordfører, rets-
ordfører og Europaordfører. 
Hun har læst lingvistik og 
litteraturvidenskab ved Sor-
bonne universitetet i Paris 
og taler fem sprog. 

Christina Egelund deltog 
ved Mission Østs uddeling 
af brændstof, varmeovne, 
tæpper og madrasser uden 
for Mosul og Kirkuk i Irak i 
marts 2017.
 

’Jeg har aldrig set noget 
mere sårbart i hele mit liv’
Det gjorde stærkt indtryk på MF Christina Egelund (Liberal Alliance) at se nøden hos fordrevne 
irakiske familier. Hun oplevede Mission Østs medarbejdere uddele hjælpen omkring Mosul og i Kirkuk 
med værdighed og respekt for de fl ygtede familier, fortæller hun.

– Det er helt uden for nogen tvivl, at hjælpen gør en fuldstændig 
konkret og afgørende forskel for de her menneskers fremtid, 
siger Christina Egelund efter at have været i Nordirak. 

Folketingsmedlem 
Christina Egelund 
sammen med nogle 
af fl ygtningebørnene 
i Irak.

Clinton undersøges 
for embedsmisbrug 
Formanden for USAs senats juridiske ko-
mité, Chuck Grassley, har sat en undersø-
gelse i gang af tidligere udenrigsminister 
Hilary Clintons forsøg på at modvirke en 
korruptions-sag imod Muhammad Yunus, 
som var en af Clinton Foundations donorer 
og en nær ven af parret.

Det er den første af en række sager, der ventes rejst imod den 
tidligere præsidentkandidat - efter at hun har mistet sin magt. 

Ifølge The Daily Caller News Foundation Investigative Group  
beordrede Clinton amerikanske top-embedsmænd i Bangladesh til 
at presse Bangladesh’s premierminister Sheik Hasina til at stoppe 
korruptionsundersøgelsen imod Clintons ven og økonomiske støtte.

Yunus var dengang direktør for den statsejede mikrolån-bank.

Pressede mor og truede søn
Clintons embedsmænd truede premierministerens søn Wazed 

med en IRS-skatteundersøgelse i USA, hvor han har boet i 17 år, 
hvis ikke hans mor stoppede sagen mod den korrupte bankdirektør.

”De truede mig med muligheden for en IRS-skatteundersøgelse,” 
sagde Wazed. ”De gentog igen og igen, at Yunus havde magtfulde 
venner - og vi vidste alle, at det var udenrigsministeren fru Clinton.”

Samtidig ophævede Verdensbanken overraskende - under 
Clintons mandat i 2012 - et lån på 1.2 mia. dollars til bygning af 
en vigtig bro i Bangladesh. Clinton blev løbende ”holdt underrettet” 
om denne sag, som lagde et hårdt pres på Bangladesh’s regering. 

Hvis Clinton således har brugt udenrigsministeriet og sin stilling 
til gavn for et personligt og økonomisk forhold, har hun misbrugt 
sit embede, fastslår den juridiske komités formand. 

Det skal også undersøges, hvorfor Rajiv Shah, lederen af en 
offi ciel amerikansk udviklingsorganisation, mødte op hos premier-
ministerens søn, og hvorfor Shahs organisation gav 13 mio. dollars 
til den korruptionsanklagede Yunus’ organisation, og andre 11 mio. 
dollars i Clintons embedsperiode. 

Clintons støtte til Yunus omfattede 18 tilskud, kontrakter og lån 
til to af hans fonde i USA. 

Norsk afsløring
Yunus blev fjernet som direktør for den statsejede Grameen Bank 

i 2011 på grund af hans manglende forvaltning af banken og dens 
”mikrokredit” låneprogram for fattige bønder, hovedsagelig kvinder.

En norsk dokumentarfi lm dokumenterede, at Yunus personligt 
overførte 100 millioner dollars fra Grameen Bank, beregnet til de 
fattige, til hans andre organisationer.

Yunus kendte Clinton-parret, allerede da Bill Clinton var guvernør 
i Arkansas. De var begejstrede for idéen om micro-lån, og Bill var 
medvirkende til, at Yunus i 2006 fi k Nobels fredspris. 

Yunus var ofte taler ved Clintons pompøse arrangementer for 
deres fond ”Global Initiative”. Han donerede mellem 100-250.000 
dollars til fonden og andre 25-50.000 dollars til deres egen Clinton 
Foundation.

Senator Grasley klagede allerede i 2016 til Clintons advokat og 
til FBI og krævede en undersøgelse af korruptionsanklagerne, og 
det skal nu undersøges, hvorfor der ikke skete mere i den sag.

Henri.
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Danskere blandt de 30.000 
deltagere i tyske kirkedage
Både Folkekirken, Frikirkenet og den danske kirkedagskomité  
var repræsenteret til de tyske kirkedage i Berlin og Wittenberg 
24. - 28. maj 2017, skriver Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

 Det store arrangement bød bl.a. på 2500 aktiviteter og samlede 
30.000 til aftengudstjenesten den første aften.

På de tyske kirkedage sætter man fokus på væsentlige anlig-
gender i kirke og samfund uden på nogen måde at stikke bibel, 
gudstjeneste, bøn og teologi under stolen, vurderer Birger Nygaard, 
sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. 

Det store trækplaster var mødet mellem USAs tidl. præsident Ba-
rack Obama og den tyske forbundskansler Angela Merkel ved Bran-
denburger Tor. De to debatterede blandt andet demokrati, fl ygtninge 
og tro. Indenrigsministeren holdt bibeltime, og også fi nansministeren 
og den socialdemokratiske formand var med på kirkedagene. ”Det 
virker, som om de deltager på kirkedagenes præmisser og ikke bare 
er til stede for at føre sig frem politisk”, vurderer Birger Nygaard.

De danske deltagere var begejstrede for studieturen og fi k god 
inspiration med hjem til de næste danske kirkedage i Herning i 2019.

Bodil

’March for Marriage’ forventer mange deltagere i Washington d. 17. juni.

100 kristne arresteret i Eritrea
I sidste måned arresterede Eritreas regering næsten 100 
kristne, fordi de havde søgt fællesskaber uden om de fi re til-
ladte trossamfund i Eritrea.

Det oplyser Åbne Døre, som på Verdensranglisten 2017 har 
Eritrea som nr. 10 på listen over de lande, der forfølger kristne mest.

”På overfl aden ser det ud som om, der er religionsfrihed i Eritrea. 
De tillader visse kristne kirker at mødes frit, fx de ortodokse kirker. 

Men problemet gælder enhver, som ikke er medlem af et af de kun 
fi re regerings-godkendte trossamfund. Bare det, at disse mennesker 
mødes i hjemmene, vil blive opfattet som en kriminel handling, siger 
Emily Fuentes fra Open Doors i USA.

De fi re accepterede trossamfund er sunni-islam samt tre kristne 
kirkeretninger: Den ortodokse, den katolske og den evangelisk-
lutherske kirke.

Bodil

Kina: Kristen advokat fortæller 
om frygtelig tortur i fængslet
Li Heping blev sammen med 250 andre menneskeretsadvokater 
arresteret af den kinesiske regering i 2015. Nu fortæller han om 
den umenenskelige tortur, advokaterne var udsat for i fængslet.

Ifølge The Christian Post siger Bob Fu fra organisationen China 
Aid, at Li og andre menneskeretsadvokater blev ”tilbageholdt i 
iskolde celler, udsat for slag, elektrochok, holdt vågne, fi k ukendt 
medicin og holdt lænkede i ekstreme posistioner”.

Bob Fu har på det skarpeste fordømt præsident Xi Jinpings politik: 
“Mr. Xi har genindført den maoistiske praksis med tv-optagelser af 
offentlige bekendelser og han har indført et tortursystem så for-
færdeligt, at det kræver international respons.” Fu tilføjer, at ”Xi har  
forsøgt at fl å Kinas netværk af menneskeretsadvokater i stykker, 
fordi han ser deres fredelige indsats for at reformere lovene som 
en trussel mod den nationale sikkerhed”.

En rapport fra Freedom House, der udkom i marts, anslår, at op 
mod 100 millioner mennesker, heriblandt mange kristne, oplever 
”høj” eller ”meget høj” grad af forfølgelse i Kina.

Bodil

Bitten Schjødt Kjær, Søren Abildgaard, Jens Christian Kirk, 
Anne Mie Skak Johanson, Kristian Helms, Karin Vestergaard 
og Mads Christoffersen deltog i de tyske kirkedage 2017.

- Vi har nu bedre allierede i 
Washington end under Obama, 
siger en talsmand for The Nati-
onal Organization for Marriage.

Arrangørerne forventer mange 
tusinde deltagere til den årlige 
march for ægteskabet, som fore-
går d. 17. juni i Washington D.C. 
Optimismen skyldes især, at 
USAs Republikanske ledere er 
mere sympatiske overfor mar-
chens konservative syn på ægte-
skabet end den tidligere regering.

- Vi har nu potentielt bedre 

allierede i Washington, sam-
menlignet med den antipati, der 
blev vist overfor trosfrihed og 
traditionelle værdier under den 
tidligere regering, siger Joseph 
Grabowski til The Christian Post.

”Trump har både som kandidat 
og siden han blev præsident igen 
og igen lovet troende at beskytte 
deres interesser og værdier. 

Det var en af hovedårsagerne 
til, at så mange kristne og andre 
troende stod sammen for at 
støtte ham ved valget”, tilføjer  
Grabowski.

Hylder trosfriheden
Arrangørerne er også begej-

strede over valget af dommer 
Neil Gorsuch til USAs højesteret. 
Grabowski håber endda, at dom-
meren kan ændre den lov, der nu 
legaliserer homofi le ægteskaber.

Formålet med den årlige march 
er dog at hylde religionsfrihe-
den og minde lovgiverne om, at 
mange stadig støtter det tradi-
tionelle ægteskab mellem mand 
og kvinde, understreger Joseph 
Grabowski.

Bodil

Af Bodil Lanting

En 35-årig kloakarbejder er død 
den 1. juni efter at tre muslim-
ske læger nægtede at røre ham, 
skriver  World Watch Monitor. 

Lægerne afviste at hjælpe Irfan 
Masih, før han var blevet vasket, 
for hele hans krop var dækket af 
kloakslam.

Lavkaste og kristen
Ifølge lægerne ville deres egen 

Ramadan-faste blive ugyldig 
(”mahruh”), hvis de rørte en 
uren. Denne betegnelse bruges 
også generelt om medlemmer af 
lavere kaster. Ordet for lavkaste, 
”chuhrah”, er en nedgørende 
betegnelse for kloakarbejdere, og 
ordet bruges ofte som et synonym 
for ”kristen” i Pakistan. 

Irfan Masih døde den 1. juni i et 
hospital 300 kilometer fra Karachi. 
I byen Umar Kot er der omkring 
75 kristne familier. De fl este af 
dem arbejder med renholdelses-
opgaver, fordi mange muslimer 
nægter at tage denne type ar-
bejde. De fleste pakistanske 
kristne opfattes derfor som både 
rituelt og bogstaveligt ”urene” af 
folk i de højere kaster.

Anklager lægerne
Irfan Masihs død har fået fl ere 

af de kristne i byen til at kræve en 
sigtelse mod de tre læger. Politi-
kommissær Usman Javed Bajwa 
har fortalt World Watch Monitor, at 
man har registreret sagen som et 
tilfælde af uagtsomt manddrab.

En pakistansk kristen NGO 
mener, at lægeløftet forpligter en 
læge til at behandle en patient, 
hvis liv er i fare, uanset forskelle 
i religion og klasse.

”Vi fordømmer denne hæn-
delse på det stærkeste. Et sam-

fund bliver ekstremt farligt, når 
det ignorerer alle menneskelige 
normer, skriver The Cecil and Iris 
Chaudhry Foundation.

Andre iagttagere påpeger, at 
lægernes afvisning af patienten 
har mere at gøre med det indiske 
kastesystem end med muslimsk 
teologi. I virkeligheden kan mus-
limer nemlig opnå fritagelse fra 
fasten, fx hvis de er på rejse eller 
er syge.

Ulykken
Den ugifte Irfan Masih, som 

stadig boede hjemme, mødte på 
arbejde ved syvtiden den 1. juni. 
Sammen med to kristne kolleger 
fi k Irfan besked om at gå ned i 
kloakkerne - uden masker eller 
beskyttelsesdragter, fortæller 
Irfans bror Parvaiz til World Watch 
Monitor.  

- De protesterede mod op-
gaven med henvisning til, at 

kloakkerne havde været lukket så 
længe, at de ville være fyldt med 
giftige gasser, men tre inspektører 
fortalte dem, at de skulle udføre 
opgaven, hvis de ville beholde 
deres jobs.

Da en af Irfans kammerater fi k 
åbnet det blokerede rør, sivede 
der giftige gasser ud, og han 
besvimede. Derfor gik Irfan selv 
ned med et reb og bandt det om 
ham for at trække ham op. Men 
knuden løsnede sig, og kam-
meraten faldt ned oven på Irfan, 
som også besvimede. Den tredje 
medarbejder besvimede også, da 
han ville hente de to andre.

Til sidst lykkedes det de på-
rørende at få de tre bevidstløse 
mænd løftet ud.

- Vi ringede til hospitalet for 
at sige, at vi kom ind med tre 
bevidstløse mænd. Vi forventede, 
at de ville tage imod dem og be-
handle dem hurtigst muligt, men 

det modsatte var tilfældet: Den 
første læge, der skulle undersøge 
dem, bad en klinikmedarbejder 
om at vaske dem, før han ville 
undersøge dem. Begrundelsen 
var, at han fastede, og enhver 
fysisk kontakt med mændene ville 
betyde, at Allah ikke ville accep-
tere hans faste, forklarer Parvaiz.

- De to næste læger havde den 
samme holdning. De gav heller 
ingen lægehjælp.

Den fjerde læge, Hanif, tog sig 
af dem. Han bad om ilt til Irfan, 
men det havde man ikke på 
hospitalet.

Irfans kolleger blev sendt vide-
re til Hyderabad i kritisk tilstand. 
Hanif selv undersøgte Irfan - og 
erklærede ham død.

Menneskerettigheds-sag
Umar Kots politi bekræfter, 

at der er rejst tiltale mod seks 
personer, efter at Irfans far havde 
klaget over forløbet.

Kanwal Lal Malhi, som arbejder 
for en lokal NGO, har fortalt World 
Watch Monitor, at fl ere organisa-
tioner og menneskeretsaktivister 
har hjulpet de kristne med at 
organisere protesten.

- Jeg blev sammen med fami-
lien indtil regeringen besluttede 
at tage sagen op. I starten ville 
politiet slet ikke høre på dem, 
siger Kanwal Malhi.

Ifølge en rapport fra Mino-
rity Rights Commission i 2012 er 
mindst 70 døde i forbindelse med 
arbejde i kloakkkerne siden 1988.

Irfan Masihs skæbne har fyldt 
meget i alle nyhedsmedierne, 
og sagen har rystet Pakistan. 
Nu overvejer regeringen at give 
de pårørende en form for kom-
pensation.

Kloakarbejder nægtet 
lægehjælp - nu er han død

Pakistan rystet efter dødsfald:

Tre læger nægtede at ødelægge deres Ramadan-faste for at hjælpe en ”uren kristen”. 
Men måske handler afvisningen mere om kaste-forskelle end om islam.

Irfan Masih havde brug for 
akut lægehjælp efter at være 
besvimet i kloakken. Nyhe-
den om lægernes afvisning 
og medskyld i hans død har 
været bragt i alle pakistanske 
nyhedsmedier. 
Nu overvejer myndighederne 
at give familien en kompen-
sation.

USAs kristne marcherer for ægteskabet

Joseph Grabowski

14.000 til Jesus-fest i New York
 “Jesus Week”, som arrangeres af Concerts of Prayer-Greater 
New York samlede 14.000 deltagere i New York City’s Times 
Square sidste weekend, skriver The Christian Post.

Foruden bøn, bibellæsning og musik handler Jesus Week også 
om at hjælpe fattige i nærområdet. Deltagerne uddelte 120.000 
børnebøger, 180.000 kristne bøger til voksne samt 100.000 DVD’er 
med Jesus-fi lm.

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

En bog til mænd om seksualitet 
og karakter.

Bogen her er en udfordring - 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.

Matthias Burhenne: 
Skabt som mand
244 sider. 249,95 kr. Varenr. 1796

Mark, er du ok?Mark, er du ok?
Fra psykotisk mareridt til et godt familieliv... 

Efterskolelærer Mark Bradford, Tommerup, eksperimentere-
de som ung nogle få gange med LSD og ”magiske svampe”. 
Derved fi k han, hvad psykiaterne kalder en psykose. Han 
forsøgte fl ere gange at springe ud fra et tag.

Behandlingen på psykiatriske afdelinger hjalp ikke, for Mark 
turde ikke fortælle, hvorfor han gjorde de mærkelige ting. 
Sandheden var, at han var kommet under indfl ydelse af en 
dæmonisk skikkelse, som forfulgte ham og pressede ham 
til at springe ud fra huse for at opnå ”større indsigt”. I bogen 
fortæller Mark om, hvordan han igen blev rask. Han håber, 
den kan hjælpe andre psykisk syge og deres pårørende.

Paperback, 130 sider. Varenr. 1808

Andagtsbog af FRANCINE RIVERS
inspireret af Guds forunderlige natur.

I denne ugentlige andagtsbog inviterer Fran-
cine Rivers dig til sammen med hende at søge 
Skaberen gennem den vidunderlige naturlige 
verden, vi lever i. Francine deler observationer, 
hun har samlet gennem sit liv ved at udforske 
- i udlandet og i hendes egen baghave - og 
refl ekterer over, hvordan de kan gælde for 
dit daglige liv. Hvad afslører de majestætiske 
skove, den ihærdige spætte eller den smukke 
solopgang om vores kunstneriske og generøse 
Gud? Hvordan kan det ændre dit udsyn eller 
den måde, du håndterer modgang? Indbundet. 
Francine Rivers: Jordens Salmer
224 sider. 249,00 kr. Varenr. 440.

kr. 98kr. 98,oo,oo

GGod læsning til ferien!od læsning til ferien!

Denne bog er en letlæst og overskuelig sammenfatning af de 
sensationelle fakta om det mystiske ligklæde i Torino.

Forfatterne til denne bog, Jostein Andreassen & Oddvar Søvik, har 
skrevet tykke bøger, men her koncentrerer de sig om enkelt at præsen-
tere den meget overbevisende beretning om et ligklæde, der bærer et 
fotografi sk aftryk af den korsfæstede Jesus...! 

Evangelierne fortæller, at ligklædet lå i graven efter Jesu opstandelse. 
Op gennem historien er der beretninger om dette hellige klenodie. 
Forskere har gennem mere end 30 år forsket i dette ligklæde, så det i 
dag er det mest undersøgte objekt i verden. Og med de fakta, der nu er 
tilgængelige med moderne teknik, bør der ikke længere være tvivl om, 
at vi her har et næsten 2.000 år gammelt fotografi  - endda i 3D - af en 
person, som selv i de mindste detaljer svarer til Bibelens beretning om 
Jesus. 
Paperback. 80 sider. Varenr. 1696

Når tro og videnskab mødes:

kr. kr. 128128,oo,oo

Nyhed!Nyhed!

Lynn Austins romaner fanger 
fra første side. Det er romaner, 
når de er bedst med hemmelig-
heder, spænding og romantik.

Alt bliver nyt: Josephine er hovedpersonen i 
dette drama, som udspiller sig i årene efter den 
amerikanske borgerkrig. Hvordan skal familien 
komme videre uden slaver og med krigens tab? 
Paperback. 574 sider. Varenr. 1545. Kr. 249,-

I det skjulte: USA under depressionen: Eliza 
har bygget sit nye liv på en løgn. Nu står hun 
som enke og mor til 3 børn og skal drive en 
frugtplantage selv. Kan hun regne med Gud 
eller straffes hun nu for sin skjulte fortid?
Indbundet. 384 sider. Varenr. 1812. kr. 299,95

Mark Bradford med sine 
sygejournaler.

Marks vej ud af psykisk sygdom

 Torino ligklædetTorino ligklædet

LIVSFORVANDLENDE BØGER             FRA         UDFORDRINGEN

Til mandenTil manden

Romaner af Ly n AustinRomaner af Ly n Austin Nyhed!Nyhed!
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Fri af fortiden - Varenr. 400Fri af fortiden - Varenr. 400
Forfatterne var selv igennem mørke år, før 
de blev fri. Derefter begyndte de at bede 
for andre og så Gud virke gennem sig.

8 skridt tilbage til fremtiden - V.nr. 402 
Frank og & Catherine Fabiano tager fat 
om rødderne til dine problemer - med 
både psykologisk og åndelig indsigt. 

ør 
e 

2 2 

Opvakt fra de dødeOpvakt fra de døde
Af Chauncey W. CrandallAf Chauncey W. Crandall
En anerkendt hjertespecialist 
fortæller om sin egen trosvan-
dring gennem sønnens sygdom 
og senere en patients miraku-
løse opvågnen. Varenr. 277

kr. 228,00

Exit EvolutionExit Evolution
Af Karsten PultzAf Karsten Pultz
Hvorfor evolutionsteorien ikke 
holder - og hvorfor det har be-
tydning. Pultz svarer på mange 
andre spørgsmål om evolution. 
Varenr. 1630.

kr. 99,00

Bedre helse på naturligvisBedre helse på naturligvis
Af dr. Don Colbert   Af dr. Don Colbert   
Lær om de syv grundpæle for et godt 
helbred - vand, søvn og hvile, levende 
mad, træning, afgiftning, kosttilskud og 
stresshåndtering. Norsk udgave. 
Varenr. 1364

Elizabeth Alves

Kæmp og vind i bøn
- En praktisk guide til et levende bønsliv
Anmelderne skrev bl.a. :
”At ”stå i gabet” i bøn for andre er meget lettere, når du 
praktiserer, hvad Beth Alves underviser om i denne 
fremragende bog. Jeg anbefaler den til alle, som er 
interesseret i et mere seriøst, disciplineret bønneliv.”
”En sund, helt igennem bibeltro, nede-på-jorden gen-
nemgang af bøn.”
”En manual pakket med visdom til at transformere dit 
bønneliv.” ”Kæmp & Vind i BØN” vil få dæmoner til at 
skælve, mens vi sammen ændrer verden gennem bøn!” 

Varenr. 1635. 220 sider. Paperback. 

Søg e Allah - fandt JesusSøg e Allah - fandt Jesus

Nyt livet og lev lengerNyt livet og lev lenger
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Den kristne læge dr. Colbert 
blev selv ramt af stress. I denne 
bog lærer han dig at takle og 
forstå stress, og hvordan det 
påvirker helbredet. Varenr. 1362

To verdener - Varenr. 1281To verdener - Varenr. 1281
Graham Powell forklarer den åndelige 
verden og dens indfl ydelse på os. Han 
forklarer også, hvordan vi kan blive fri.

kr. 249,00

Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

kr. 229,00 kr. 198,00kr. 148,00

kr. 148,00

Derek Prince
En bønnekrigers 
hemmeligheder
I en gennemgang af Jesu undervisning og Det Gamle 
Testamentes profeter giver Derek Prince os nøglerne 
til bibelsk bøn, idet han åbner op for svarene på 
væsentlige spørgsmål såsom:
• Hvordan kan jeg fi nde ud af Guds vilje for mit liv?
• Hvordan kan jeg bede med overbevisning?
• Hvilken autoritet har jeg med Kristus i bønnen?
• Hvordan kan jeg vide, at min bøn er bibelsk?
• Hvad er bønnens natur og hensigt?
• Hvad er forbøn?
Varenr. 1142

210 sider. Kr. 200,00

Päivi Heikkilä
Herren vil give jer byen
Päivi kalder de kristne i Norden til åndelig kamp 
for samfundet. Og hun er selv gået foran ved at 
inspirere til bedegrupper i kommunerne. I 2008 
samledes 10.000 forbedere fra alle kommuner i 
Finland til en Kristusdag. Denne bog er hendes 
”håndbog” med undervisning. Den er fyldt med 
relevante bibelcitater og vil være en nyttig 
håndbog for enhver kristen, som vil gå i forbøn 
for sit land.
Varenr. 1473

191 sider. Kr. 148,00

Få inspiration til dit bønsliv...

Josh McDowells historieJosh McDowells historie
Josh McDowell

Uforfærdet
Josh McDowell er en af verdens mest kendte 
evangelister. Men hans historie begynder med 
en lille dreng på en gård... som ikke troede på 
Gud. Efter en smertelig barndom drog han som 
ung på korstog for at modbevise Jesu opstan-
delse. Men han havde overset noget - Kristus 
- og i mødet med Ham endte Josh i stedet med 
at arbejde for universitetsmissionen Campus 
Crusade for Christ, som i dag har over 25.000 
missionærer i 191 lande, der forkynder Jesu 
opstandelse på over 1740 universiteter.
Varenr. 1502

256 sider. Kr. 199,-

Peter Tinggaard

Gud sprænger alle rammer
En dansk bog om bønnens muligheder - og en Gud, 
der lytter... Bogen handler først og fremmest om bøn, 
men den maler samtidig et klart billede af Gud som 
vores far, der længes efter at dele alt hvad han har 
med os.
Peter Tinggaard afsluttede sin teologiske uddannelse 
fra Århus Universitet i 2004 og har efterfølgende viet 
sit liv til at opfl amme bønnen i Norden.

Varenr. 112. 253 sider. Indbundet. 

kr. kr. 199199,oo,oo

kr. kr. 199199,95,95

Nabeel Qureshi

Søgte Allah - Fandt Jesus
Nabeel er anden generations indvandrer i 
USA. Han voksede om i overbevisning om, 
at islam var den rette lære og diskuterde 
gerne tro med sine klassekammerater. Men 
da han bliver ven med David, starter rejsen 
fra muslim til kristen - for efter utallige dis-
kussioner mellem de to venner må Nabeel 
se sandheden i øjnene. Sandheden hedder 
Jesus! Bogen er et ’must-read’ for alle, som 
har muslimske relationer.

326 sider. Varenr. 199. Kr. 199,-
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Dåben i Helligånden /Dåben i Helligånden /
H.K. NeerskovH.K. Neerskov

Kort og klar forklaring på 
hvordan man bliver døbt med 
Helligånden. 
Varenr. 1430

kr. 75,00

Mellem himmel og jord / Mellem himmel og jord / 
Rolf Slot-HenriksenRolf Slot-Henriksen

Hvordan er det at dø? Hvad oplever 
en døende? Er der et liv efter døden? 
Findes der himle, helvede, engle...?
Varenr. 183

kr. 148,00 

kr. 150,00

Jesus i stjernerne / Jesus i stjernerne / 
Henri NissenHenri Nissen

Grundig research viser, at de 
ældgamle stjernetegn indehol-
der et tydeligt budskab om en 
frelser. Varenr. 217

 kr. 148,00

Udfordringen anbefaler - Interessante bøger om særlige emnerUdfordringen anbefaler - Interessante bøger om særlige emner

Exodus / Dr. Lennart MöllerExodus / Dr. Lennart Möller

Er det virkeligt muligt, at de 
bibelske tekster fra Abraham til 
Sinai er autentiske historiske 
dokumenter?
Varenr. 231

Noahs Ark - Historien og det Noahs Ark - Historien og det 
store fund / Henri Nissenstore fund / Henri Nissen

Læs alt om det store kinesiske 
fund. Der medfølger et ekstra 
kapitel i et hæfte med seneste 
nyt i sagen. Varenr. 1097

Kinas kristne revolution / Kinas kristne revolution / 
Kim SchouKim Schou

Kina oplever fl ere revolutioner i 
disse år - økonomisk, kulturelt, 
socialt og politisk; men i høj grad 
også religiøst. Varenr. 290

 kr. 299,00

 kr. 198,00

 kr. 298,00

Kære Hr. Tyv / Poul Henning KrogKære Hr. Tyv / Poul Henning Krog

40 varme og humoristiske blogindlæg 
om hverdagens mange genvorligheder 
- set i Guds lys. Velegnet som gave til 
din nabo, kolleger, venner mm. 
Varenr. 1409

Film om t o eller  med tankevækkende indholdFilm om t o eller  med tankevækkende indhold ( (Find fl ere titler i webshoppen!)Find fl ere titler i webshoppen!)

90 minutter i Himlen90 minutter i Himlen
Don Piper var død i 90 minut-
ter. Dette er fi lmen om kampen 
for at komme tilbage til livet, og 
en smag af Himlen som foran-
drer alt. En sand beretning.
DVD 98 kr. Varenr. 1682

’Tro som kartofl er’’Tro som kartofl er’
En fi lm om Angus Bucham 
og hans families arbejde med 
vækkelse og et børnehjem 
i Sydafrika. Smuk og tros-
styrkende.
DVD 98 kr. Varenr. 1638 

RisenRisen
Den episke, bibelske historie 
om Jesus’ opstandelse fra de 
døde, som den blev oplevet 
af en ikke-troende soldat.
Med Joseph Fiennes.
DVD 129 kr. Varenr. 1571 

War RoomWar Room
Et medrivende drama, der 
med humor og hjertevarme 
udforsker den magt, som bøn-
nen kan have på alle aspekter 
af vores liv. (Blueray kr. 129)
DVD 98 kr. Varenr. 1683 

Where Hope GrowsWhere Hope Grows
En baseballspiller må op-
give sin karriere, men en ung 
mand med Downs-syndrom, 
giver ham nyt håb og tro 
på livet.
DVD 98 kr. Varenr. 1667 

Ben HurBen Hur
Mini-serien Ben Hur fra 2010. 
Denne eventyrlige saga 
fortæller den episke historie til 
en ny generation. 
DVD 98 kr. Varenr. 1557 

Left behindLeft behind
De kristnes pludselige 
bortrykkelse er det dramatiske 
omdrejningspunkt i fi lmen, 
som har Nicolas Cage i 
hovedrollen. 
DVD 98 kr. Varenr. 1574 

LutherLuther
Om en af historiens væsent-
ligste revolutionære perioder, 
da én mands overbevisning 
havde styrke til at forandre 
verden. 
DVD 98 kr. Varenr. 1033 

På vej på ferie? På vej på ferie? Brug tiden på meningsfulde aktiviteterBrug tiden på meningsfulde aktiviteter

Serie om Mini Mike:

Bibel Detektiv
Aktivitetsbøger i ”Find-Holger-stilen”.

Mini Mike er klar til igen at tage på opdagelse tilbage 
i tiden. Hvis du tager med, vil du blive vidne til nogle 
af de mest dramatiske og spændende begivenhe-
der i Bibelen. Og han har virkelig brug for en Bibel 
Detektiv. Hvorfor det? Fordi han er lidt glemsom. Han behøver din hjælp, hvis 
han skal fi nde alle skattene, menneskene, alle dyrene og alle de sjove fi nur-
ligheder - der til sammen er en del af historien. 

Er du god til at lægge mærke til ting, fi nde spor og forfølge det? Hvis du er, er 
du hermed udnævnt til at være Mini Mikes Bibel Detektiv.

Nr. 1: På opdagelse efter Guds folk - bestil varenr. 340
Nr. 2: På opdagelse efter det lovede land - bestil varenr. 418
Nr. 3: På opdagelse efter Jesus - bestil varenr. 251
Nr. 4: På opdagelse efter de første kristne - bestil varenr. 303

TILBUD! Normalpris kr. 49,- Frit valg pr. stk. kr. 29,-

LÆS, LØS OG LÆR

MED HISTORIER FRA BIBELEN
Lad dit barn have det sjovt samtidig med, at det lærer om Guds ord.

De smukke farvede illustrationer hjælper børnene til at få et billede af 
historien om Guds kærlighed - helt fra begyndelsen med Adam og Eva, 
til Kong David og Jonas og indtil Jesu liv, død og opstandelse.

Denne bog fi ndes i to udgaver og er sprængfyldt med mere end 100 
bibelfortællinger og opgaver - der både underviser og underholder. Dit 
barn vil lære Bibelens sandheder og have det sjovt samtidig! 232 sider 
- oversat af Anette Broberg Knudsen

For børn i alderen 4-7 år. - Bestil varenr. 315
For børn i alderen 7 år og opefter - Bestilvarenr. 125

TILBUD! Normalpris kr. 149,- Frit valg pr. stk. kr. 89,-
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Bestillingen skal sendes til (skriv tydeligt navn og adresse):

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

(Obs! Du kan også bestille og betale via www.hosianna.dk)

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

24-2017

Studieguiden er inddelt i to dele.
Første del indeholder:
- Den originale tekst fra Bibelen på hverdagsdansk.
- Studiekommentarer om tekstens historiske, geografi ske 
og kulturelle baggrund, alt sammen fortalt på en frisk og 
letforståelig måde.
* Noter der hjælper dig til personlig tilegnelse af stoffet.
* Kort, diagrammer og personportrætter.

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

TILBUD - FRIT VALG - 3 STK. KR. 99,-
Èn af hver - bestil varenr. 1821

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

Guider til din bibelGuider til din bibel Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers på  
farvestrålende tegninger som passer til teksten.
Giv sangskatten videre til dine børn. Varenr. 1643
28 sider. A4 størrelse. Papbog. KUN kr. 98,00

Evnen I+II+III - romanserie om åndelige gaverEvnen I+II+III - romanserie om åndelige gaver
Af Vibeke Binderup
Følg en gruppe teenagere med hver deres 
overnaturlige evne i kampen mod mørket.

Serien ’Evnen’ følger en gruppe teenagere, som 
bliver kastet ud i en kamp mod mørket. For at 
overvinde fjenden må de bruge deres særlige 
evner og forene deres kræfter... Følg Sophie, 
Johanne, Peter, Sebastian og Søren i deres 
udvikling fra at være almindelig teenager til at 
forstå den åndelige virkelighed og deres opgave 
i kampen, der udspiller sig omkring dem.

Pr. stk. kr. 148,- Hele serien: kr. 400 (Nr. 1461)
              

på alle ordrer i Danmark
HUSK: Kun 29 kr. i porto 
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Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

For ællinger som st ker t oen: Frit valg kr. 75, -For ællinger som st ker t oen: Frit valg kr. 75, -  

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 
Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

Maria Schmidt er mor til 3, billedkunstlærer og har virkeliggjort sin 
drøm om en bog med alle de kendte bordvers fra barndommen.

Varenr. 1472 Varenr. 1637

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

- Kan incest tilgives? Nr. 1282
- Kun lidt slemt. Nr. 1665
- Fundet og fri. Nr. 1156
- Jeg fandt håb! Nr. 1442

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

Find bogen her!
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PPVarenr. 1547

Studieguide til 
1. Korinterbrev
Styrk dit 
fællesskab med
andre kristne
78 sider, 
stort format, 
paperback 
Normalpris 99,- kr. 
(Varenr. 1702)
3 stk. varenr. 1761

Studieguide til 
Lukasevangeliet
Find fred i troen
på Jesus som frelser
144 sider, stort format, 
paperback, 
Normalpris pr. stk. 99,-
(Varenr. 1661)
3 stk. varenr. 1819

Studieguide til 
2. Korinterbrev
Lær at blive
en trofast kristen
78 sider, stort format, 
paperback 
Normalpris 99,- kr. 
(Varenr. 1703)
3 stk. varenr. 1762
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Musical om magtmisbrug 
og nåde i en reformationstid

- Det er nåde over nåde. Kun i Kristus åbenbares den gåde, synger hele holdet i den afsluttende scene af musicalen Bispekraven. 
Undervejs har Johnny Noer (til venstre) forsøgt at fortælle om sine 95 nye teser, men han bliver afbrudt af Signe Walsø (i grøn kjole) 
og de andre sangere, som fortæller en kærlighedshistorie, en beretning om kvinden bag blodbadet i Stockholm mm.

Den fi ktive beretning fra Luthers tid illustrerer nogle af reformationens hovedtanker. 
”Bispekravens” historiske beretninger viser, at Gud ikke ser gennem fi ngre med synd. 
Af Bodil Lanting og 
Krista Revsbech

Musicalens forfatter sætter 
sig fl ere gange for at fortælle 
om sine 95 nye teser. Men han 
bliver hele tiden afbrudt af 
sangerne, som belyser Refor-
mationens hovedanliggender.

Journalisten og prædikanten 
Johnny Noer belyser i ”Bispekra-
ven” fem af pavens dogmer, som 
Luther tog afstand fra.

”Kampen mod Rom er endnu 
ikke til ende”, erklærer Johny 
Noer i musicalen, som havde 
premiere i kulturhuset ’Månen’ i 
Haderslev under reformationsfej-
ringen i pinsen.

Musikken er skrevet af gospel-
sangerinden Signe Walsøe, som 
selv optræder i fl ere roller under-
vejs. Også et dansk musical-team 
fra Sultan Pool scenen i Jerusa-
lem og ørkenamfi teateret Masada 
lægger stemmer til. 

De omtalte teser forklares i 
flyveskriftet ’De nye 95 teser’, 

som er skrevet til anledningen af 
Johny Noer.

Store præstationer
Vi oplevede fremragende stem-

mer og god mimik fra alle san-
gerne. Især den mandlige sanger, 
som er konservatorieuddannet, 
havde en virkelig stor stemme.

Signe Walsøe var den gennem-
gående ”syngende fortæller” - det 
gjorde hun meget tydeligt med 
både stemme og skuespil.

Johnny Noer er bestemt ikke 
uvant med at formulere skarpe 
tekster med en vigtig pointe. 
Men musical-genren giver visse 
udfordringer:

Både hans egne replikker (han 
optræder som tilbagevendende 
”talende fortæller”) og de fl este 
af sangteksterne er skrevet som 
poesi med enderim, men uden 
versefødder og med et stadigt 
vekslende antal stavelser. 

Det betyder, at man til tekster-
ne ikke kan lave melodier, som 
gentages vers for vers, og som 
publikum efterfølgende synes, 
de ”kender”.

Signe Walsøe er sluppet rigtig 
godt afsted med melodierne, men 
kun få steder når publikum frem 
til genkendelsens glæde rent 
melodisk.

Sangerne akkompagneres 
smukt af en enkelt keyboard-
spiller.

En storskærm vejleder publi-
kum i at fi nde ud af, hvilke roller 
sangerne i øjeblikket optræder i 
(de skifter hele tiden tøj og rol-
ler), og hvad essensen af deres 
sangtekst er. Det fungerer godt 
(især hvis man husker at skifte 
billede til tiden).

Kærlighedshistorien
Selve manuskriptet ligner en 

mosaik af forskellige reformati-
ons-historier. 

Der er historien om bispekra-
ven af uld(!), som har givet navn 
til stykket. Kraven fremstilles af 
uld fra får i Skt. Agnes’ kloster, 
og prisen er 20.000 gylden af det 
pureste guld. 

En ung adelsmand trodser 
forventningerne om at stile mod 
en bispekrave - han vil ikke være 
gejstlig og leve i cølibat. Han for-
elsker sig i en ung novice, der hel-
ler ikke vil leve i cølibat og være 
nonne, og de løber væk sammen 
og gifter sig. Det forvirrer, at 
novicens navn er Katarina. Man 
tror umiddelbart, at det handler 
om Martin Luthers senere hustru.

Den dygtige afl adskræmmer 
Johan Tetzel optræder - klædt 
ud som ”manden med leen” for at 
skræmme penge fra folk.

Blodbadet i Stockholm
Lidt efter hører vi om blodbadet 

i Stockholm, som kong Christians 

elskerindes mor, ”Mor Sigbritt”, i 
stykket får skylden for at have ud-
tænkt. Her optræder det unge par 
som et opskræmt adelspar, hvem 
det i sidste øjeblik er lykkedes at 
undslippe blodbadet.

Vi møder også Hans Tavsen i 
forbindelse med reformationens 
gennemførelse i Danmark, men 
denne historie står ikke specielt 
skarpt i stykket.

- Skal Reformationen opnås, 
må sandheden frem, selv om det 
er farligt, siger Noer med henvis-
ning til det blodbad, der kostede 
84 livet. Mor Sigbritt foreslog mas-
sakren for at befæste Christian 
II’s magt - i stedet endte det med, 
at han mistede magten, og hun 
selv døde i et hollandsk fængsel.

Da Christian III blev indsat, 
lovede han i sin kroningstale, at 
”selv kejserens myndighed må 
standse ved kirkens port”.

Afviser katolske dogmer
De katolske dogmer, som 

afvises af det unge par, handler 
om: Messeofferet (hvad der sker 
i nadveren), Maria-dyrkelsen og 
dens lære, pavens ufejlbarlighed 
og præsternes cølibat.

Under inkvisitionen afviser 
det unge par at tilbagekalde den 
nye tro. De fastholder undervejs 
deres tro gennem den apostolske 
trosbekendelse - og det får plud-
selig abedissen til at omvende 
sig. Herefter synger hun med på 
sangen ”Nåde over nåde”, som 
er stykkets gode og medrivende 
slutsang.

Pointerne fra de nye teser om 
Guds dom over synd og ubibelsk 
lære kunne med fordel gøres 
mere tydelige. Ellers står publi-
kum tilbage med alt for mange 
løse ender. Og det er sagen for 
vigtig til... 

Mor Sigbritt var Chr. II’s råd-
giver, mor til hans elskerinde 
Dyveke og - ifølge musicalen - 
kvinden bag det stockholmske 
blodbad i 1520.

Den unge adels-
mand hjælper sin 
kæreste med at 
fl ygte fra klostret. 

Johny Noer og forlaget Pilgrim Concoy har udgivet bogen 
”De nye 95 teser...Kampen mod Rom er ikke til ende! Prote-
stanternes endelige opgør med stat og pave”.

95 teser i Reformationens ånd
I hæftet ’De nye 95 teser’ tager Johny Noer et opgør med både 
stat og kirke i lyset af, at staten gennem kirkeministeren i sin 
tid gennemtrumfede indførelsen af kirkelig vielse af homofi le - 
og at denne sag netop i år er blevet blåstemplet ved Højesteret.

De første 51 teser peger på hykleriet hos de politiske ledere, 
som kalder sig lutherske, men står for alt muligt andet end det, 
der var Luthers anliggende. Disse første teser påpeger statens 
magtmisbrug i forhold til folkekirken - men også kirkens ansvar 
for at forkynde Guds dom over synd samt budskabet om, at men-
nesker skal omvende sig.

I samme afdeling fi nder vi teser, som på det skarpeste advarer 
mod en forbrødring mellem protestanter og katolikker. Her henvi-
ser Noer til, at paven i Lunds lutherske domkirke opfordrede de 
protestantiske kristne i Skandinavien til ”for enhedens skyld” at 
bøje sig for Rom. Også statens indgreb over for forældres ret til 
at opdrage deres børn får mange hårde ord med på vejen. Vi står 
midt i en antikristelig udvikling, hvor Guds folk må stå fast - men 
uden at kunne forvente retfærdighed fra myndighederens side.

Anden afdeling af Noers teser handler om Bibelen, retfærdig-
gørelsen ved troen, afvisning af pavedømmet, den katolske nad-
verlære, mariadyrkelsen - og islam.

Luther var den første kristne teolog i Europa, som satte sig for at 
forklare ”Tyrkernes Islam”, skriver Noer. Han citerer også Luthers 
ord om Koranen: ”I den bog er Kristus hverken frelser eller konge; 
dér fi ndes hverken syndstilgivelse, nåde eller Helligånd...”

De sidste af teserne omhandler den danske stats forhold til staten 
Israel. Konklusionen er, at danskerne burde lære af  formuleringen 
i den tyske forfatning, hvor borgernes ansvar over for Gud og men-
nesker fremhæves. Bayern har endda en formulering, der advarer 
mod en gentagelse af ødelæggelser, som under 2. verdenskrig 
blev påført folket af en gudløs øvrighed, understreger Johny Noer.

Bodil

Spændende ungdomsbog 
om livet på Martin Luthers tid
”Drømmen. Historien om 
Anna og Leon” er en med-
rivende historisk roman fra 
1500-tallets Tyskland. 

Vi følger børnene Anna og 
Leon, der vokser op under 
forskellige kår i hhv. land og by 
- men som alligevel har en el-
ler anden mystisk forbindelse 
med hinanden. 

Den stumme Anna har 
særlige evner til at helbrede 
med lægeurter, men hun lever 
i en tid med udbredt overtro, 
hvor en handlekraftig kvinde 
let kan blive anklaget for hek-
seri. Også Annas stumhed 
ses som en straf fra Gud – og 
drengen Leon prøver på sin 
side at skjule de underlige 
mærker, han ind imellem får på kroppen. 

De unge oplever brydningstiden, mens Luthers lære bliver ud-
bredt, og den nye tro griber på afgørende vis ind i deres liv.

Bogen er på 634 sider og dermed noget uhandy. Jeg fi nder 
også sproget med udbredt anvendelse af omvendt ordstilling ret 
tungt at læse. Det minder meget om Star Wars-karakteren Yodas 
måde at tale på. Men det opvejes af spændingselementet og de 
fascinerende beskrivelser af livet i 1500-tallets Tyskland.

Bodil

’Drømmen’ er skrevet af Esther 
Rønne Christiansen, udgivet i 
2017 og koster som paperback 
409,95 kr.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
27. -  29. oktober 2017

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

IPSICC
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Af Iben Thranholm

Fredag før pinse gæstede 
den verdenskendte kristne 
profetskikkelse Vassula Rydén 
Danmark. 

Her talte hun for fl ere hundrede 
mennesker i Kirken i Kulturcen-
tret på Drejervej i København. 
Vassula har besøgt Danmark to 
gange før, og denne gang var 
anledningen, at hendes selv-
biografi med titlen “Himlen er 
Virkelig - Helvede ligeså” netop 
er udkommet på dansk. 

Bogen fortæller historien om 
Vassulas usædvanlige åndelige 
rejse, der startede en dag i no-
vember 1985, mens hun skrev en 
huskeseddel. Fra da af begyndte 
hendes skytsengel at kommu-
nikere med hende og forberede 
hende på, at Gud selv ville tale 
til hende. 

Det foregår ved indre lokution, 
som er et velkendt mystisk fæno-
men og en nådegave. 

Det, som kendetegner samta-
lerne er et klart budskab til hele 
menneskeheden om at vende 
tilbage til Guds som dén kærlige 
fader, mange i vores tid enten 
ikke tror på eller har glemt - lige-
som Vassula også selv havde, 
da englen først henvendte sig 
til hende. 

Opvokset i Ægypten
Vassula Rydén er græsk født 

og opvokset i Ægypten og i 
Schweiz. Senere giftede hun sig 
med en svensk mand og levede 
i over tyve år et internationalt liv, 
da hendes mands karriere i inter-
national udvikling bragte hende til 
Afrika og Asien. 

Hendes dage gik med selska-
belighed og med at male og spille 
tennis. Det var et liv i nydelse og 
uden stress uden nogen form for 
tilknytning til kirken. 

Alt dette blev forandret dra-
matisk med tilsynekomsten af 
hendes skytsengel, Daniel, som 
bragte et kald til hende om at hel-
lige sit liv til at tjene Gud.

Budskaberne
Budskaberne fra Gud, der går 

under navnet “Sandt Liv i Gud”, 
og som Vassula modtager, foku-
serer på omvendelse, bøn, Guds 
kærlighed og tilgivelse og kirkens 
enhed. 

Gud ønsker, at protestanter, 
katolikker og ortodokse opnår 
enhed. Ikke at alle skal tilhøre 
den samme kirke, men der skal 
være en forsoning mellem de tre 
store grene af den kristne kirke. 
Alle tilhører I mig, gentager Gud 
i budskaberne, der er oversat til 
40 sprog. 

Vassulas mission er at bringe 
budskaberne ud til hele verden 
som “Herrens ekko”. Hun rejser 
derfor rundt til alle verdenshjør-
ner, men kun på invitation og ikke 
eget initiativ. Hun modtager ingen 
royalities for salget af bøgerne 
med budskaberne, som hun ned-
skriver, nøjagtigt som hun hører 
dem, og heller ikke for foredra-
gene. Alt overskud går til hendes 
velgørenhedsorganisation “Beth 
Miriam” (Maria Hus), som er huse, 
fortrinsvis i den tredje verden, hvor 
fattige kan få gratis mad, medicin 
og lægehjælp. 

Guds stemme er 
varm og mild

Det, som man først lægger 
mærke til, når man møder Vas-
sula Ryden, er hendes jordnær-
hed og meget afslappede facon. 

Hun ligner en helt almindelig 
moderne kvinde med sit lyse 
lange hår og hendes bemær-
kelsesværdige ungdommelige 
udstråling - til trods for, at Vassula 
lige har rundet de 74 år. 

Det vækker en vis nysgerrig-
hed at sidde overfor en person, 
der hævder at kunne høre Guds 
stemme, så det mest nærlig-
gende er selvfølgelig at spørge, 
hvordan den lyder: 

“Første gang jeg hørte Guds 
Faders stemme, blev jeg slået 
over, hvor enkel og helt ubegribe-
lig varm og mild, den var”, svarer 
Vassula.

Hvad var det første, han sagde 
til dig?

“ ‘Jeg er din far. Du kommer fra 
Mig, du tilhører Mig, du er Min, 
du nedstammer fra Mig, du er 
Mit afkom.’ 

I det øjeblik, han sagde det, 
var det, som om jeg havde lidt af 
hukommelsestab hele mit liv og 
nu vågnede op og genkendte min 
far, der stod og forsøgte at ruske 
mig til live. Der var overhovedet 
ingen tvivl i min sjæl om, at jeg 
hele mit liv havde taget fuld-
stændig fejl. Jeg kunne næsten 

ikke bære at tænke på alle de år, 
der var gået, uden at jeg havde 
skænket Gud den fjerneste tanke 
og uden at jeg havde vidst, hvem 
jeg egentligt tilhørte.” 

Budskaberne også 
for muslimer

I sit foredrag i Kirken i Kultur-
centeret indleder Vassula også 
med at sige, at budskaberne er 
som et kærlighedsbrev fra Gud 
fader. Og at de gælder for alle. 
Også muslimer. 

Vassula har lige været på en 
tur til Syrien, hvor hun talte til en 
række imamer og muftier. 

“Gud har virkelig overrasket 
mig ved at sende mig til muslimer 
også. Det gør han, fordi de skal 
høre om Guds kærlighed. Og da 
de anerkender Jesus som profet, 
lytter de til, hvad jeg fortæller 
om ham.” 

Vores ligegyldighed 
smerter Gud

Men hvorfor taler Gud til os i 
vores tid? Hvorfor viser Jesus 
sig for både muslimer, jøder og 
ikke-troende?

“Det gør han,” svarer Vassula, 
”på grund af det store frafald fra 
troen, som særligt er sket i den 
vestlige verden. Gud, som den 
fader han er, sidder ikke bare 
stille og ser på, men rejser sig 
og løber hen til os for at få os til 
at komme tilbage.”

Vassula forklarer, at frafaldet 
skyldes, at vi har intellektualiseret 
Gud og har fået en opfattelse af 
ham som en kold Gud eller en 
mumie. 

Vi har glemt, at Guds ord er 
aktivt og levende. Der hersker en 
sløvhedens ånd over hele verden. 

“Denne ligegyldighed smerter 
Gud meget”, siger Vassula og 
peger på, at dette store frafald 
er forudsagt af Paulus i Andet 
Tessalonikerbrev, hvor der også 
tales om oprørets ånd. 

“Det er den tid, vi lever i nu”, 
understeger Vassula. 

Gud er ikke vred, 
men tilgivende.

“Men Gud vil tilrettevise os med 
kærlighed, ikke med vrede. Gud 
taler altid til os med kærlighed. 
Han giver håb. Gud vil altid løfte 
sjælen og aldrig efterlade nogen 
i håbløshed”, siger Vassula.

“Gud er meget hurtig til at til-
give, hvis vi viser selv det mindste 
tegn på anger og fortrydelse af 
vores forkerte handlinger. Gud 
ser på vores ønske om at foran-
dre os. Jo mere autentisk anger 
vi har, desto mere vokser vores 
venskab med Gud. Når Jesus 
tilgiver os, prøver han altid at ret-
færdiggøre os, fortæller Vassula.

Han vil sige: Har du gjort noget 
dumt eller forkert, fordi ingen har 
lært dig at gøre det på den gode 
eller rigtige måde? Han bebrejder 
os ikke vores synder og vil tilgive 
os en million gange. Gud er fuld 
af kærlighed og medlidenhed.

Synd blokerer 
for Helligånden

På spørgmålet om, hvad der 
er det vigtigste, Gud har sagt til 
hende, svarer Vassula: “At han 
elsker os”.

Men hun forklarer også, at for 
at leve i Guds kærlighed og tage 
imod den, er det vigtigt, at vi tøm-
mer os selv for synd. 

Helligånden kan ikke tage bolig 
i en sjæl, der er fyldt med synd. 
Synden blokerer. Derfor peger 
Jesus i budskaber til Vassula 
også gentagne gange på, hvor 
vigtig angeren er. 

“Vi skal gå i rette med os selv 
og se på det, som vi har gjort 
forkert. Når vi har renset ud, bliver 
vi parate til at blive optændt af 
Helligånden, så vores tro bliver 
brændende. Det er Helligånden, 
der giver denne ild, og ikke os 
selv”, siger Vassula.

Afdø fra dit ego
Det er netop vigtigt for Vassula 

at understrege, at det er Gud, 
der i centrum og ikke hende selv 
eller os selv. 

Da Jesus først henvendte sig 
til hende, spurgte han hende: 
“Hvilket hus er vigtigst? Dit eller 
mit?” Vassula svarede: “Dit,”

“Jesus ville fortælle mig, at jeg 
blev nødt til at afdø fra mit ego, 
hvis jeg skulle tjene ham. Hvis vi 
er fulde af os selv, kan han ikke 
løfte os. Men hvis vi beslutter os 
for at blive lærevilligt instrument i 
hans hånd, kan han gøre arbejdet 
for os. 

Det er denne fortrolige forening 
og dette samarbejde i kærlighed 
mellem Gud og mennesket, som 
er hele kernen i Sandt Liv i Gud-
budskaberne, slutter Vassula. 

Sandt Liv i Gud-budskaberne 
kan fi ndes på enten: www.sandt-
livigud.dk elle tlig.org.

Interview med Vassula Ryden:
Guds stemme er varm og mild
Den verdenskendte kristne profetskikkelse Vassula Rydén talte i København.

På platformen var der billeder af Jesus og Maria.

Vassulas nyeste bog, selv-
biografi en: ”Himlen er virke-
lig - Helvede ligeså” er udgi-
vet af Forlaget Scandinavia 
og kan købes i webshoppen 
Hosianna.dk for 249 kr. 
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Indryk din annonce i Udfordringen 
-  Ring 7356 1506 eller send en mail til:

annoncer@udfordringen.dk

Avisen udkommer hver søndag!

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Ferie

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

Bogsalg

Bibelcamping 2017:

E-mail; info@sarons-slette.dk / 22883035

Lørdag d. 1. juli - fredag d. 7. juli. (Uge 27)

Sarons Slette byder velkommen til:

Vi har stadig ledige pladser. Hjertelig velkommen.
Vi glæder os til at se dig!

Møder med redaktøren
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. Aftal et 
møde på tlf. 5131 6599 eller henri@udfordringen.dk
og vær med til at gøre Udfordringen kendt og læst.

17. juni kl. 12.30: Familietræf og rundvisning for Damgaard Hansen-familien
17. juni kl. 15: Apostolsk Pinsekirke fra Randers, rundvisning i Chr. feld.
18. juni kl. 13: Aarup Frimenighed - rundvisning og foredrag i cafeen
20. juni kl. 19: Kronborgvejens Kirkecenter i Thisted: Fundet af Noahs Ark. 
27. juni kl. 13: Mission Afrika Vejle på rundvisning i Christiansfeld.
19. august kl. 10-12: Lyngsbo, Krist. Fællesskab Odense: Lys og salt i dag.
1-3. September “Hvide Klit “ lejren. Gul weekend for IM i Strandby
19. sept. kl. 14.30: Mellem Venner, tale i Betaniakirken, Aalborg.

Den sidste mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen.
Jævnlige rundvisninger i Brødremenigheden + Christiansfelds verdensarv. 

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

Rundrejse med fascinerende ørkentur
Tag med Aase og Per Weber til landet, som er blevet 
deres andet hjemland. Se Middelhavets kyst, Ge-
nesaret Sø, Jerusalem og Det Døde Hav. Slut rejsen 
med en fascinerende ørkentur gennem beduinernes 
område, og nyd udsigten 
over Kedrondalen.
Dato: 10. - 19. september
Rejseledere: Aase og Per 
 Weber, Hinnerup

Israel - Bibelens land

Klassisk rundrejse
Spring ind i den bibelske historie, samtidig med at 
du møder det moderne Israel. Den klassiske rund-
rejse er for dig, som ikke tidligere har besøgt Israel. 
Besøg mange af de kendte seværdigheder og steder 
fra Bibelen.
Dato: 15. - 22. oktober
Rejseledere: Hanne og Sprint 
Korsholm, Børkop
Tilmelding inden d. 7/7. 
 Herefter forhør om pladser.

For hele familien
Israel er et spændende land for både børn, unge og 
voksne. Tag på familietur i bibelhistorien. Se hvem 
der er bedst til at flyde i Det Døde Hav, og hyg Jer 
sammen i området ved Genesaret Sø. En rejse med 
mange spændende fællesoplevelser.
Dato: 15. - 22. oktober
Rejseledere: Margit Skov og 
Erik Back Pedersen, Gårslev
Tilmelding inden d. 7/7. 
 Herefter forhør om pladser.

Godt sommerhus udlejes billigt
Godt sommerhus udlejes billigt. Gerå nær Aså (Vendsyssel). 
Rolige omgivelser, børnevenligt, på vandsiden. Hør nærmere. 
Tlf. 98466331 / 23437231

Udlejning

Pilgrimsrejse  l Medjugorje
Tidspunkt d. 28 sept. – 5. okt. 2017

Fly: København  l Split
Pris: Kr. 5900 for fl y, halvpension i dobbeltværelse m.v.

Præst: P. Benny Blumensaat
Rejseleder: Maria Truelsen

Info: 24602308 el. e-mail: mariatruelsen@mail.tele.dk

 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. 02/07 kl. 19.00
Bibelcamping Sarons Sle  e Ga  en

Taler: Per Hyldgaard

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

TROENS ILD SOMMERCAMP
I uge 30 har Troens Ild for 3. år i træk Som-
merCamp på Brøndens Mark 5, Hjallerup. 
I år gæster Benny Mikkelsen fra Frelsens Hær 
os, og sammen med ham medvirker Niels Pe-
ter Finne med lovsang. 

Vi får også besøg af Niels Vestergård, som er 
stifter af Betesda, og Solveig Vinther (Agape 
Child Care). 

Vi ser frem til en fantastisk uge i Guds nær-
vær, hvor vi forventer at mange vil blive mødt 
til ånd, sjæl og legeme. 

Der er mulighed for at campere. 
Gratis adgang til alle møder.

For mere info: http://www.troensild.dk/ eller 
troensild@gmail.com eller tlf: 50996431

BED FOR DANMARKBED FOR DANMARK
Husk forbøn for Danmark den sidste mandag Husk forbøn for Danmark den sidste mandag 

hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor. hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor. 

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag d. 11/6 kl. 10:30
Benny Mikkelsen
TEMA:  Opbyg dig selv 
 på din tro

Søndag d. 18/6 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA:  Kend din åndelige   
 identitet

Søndag 25/6: Fællesmøde med Church on the rock
Søndag 2/7: H.P. Pedersen -  At overvinde forhindringer
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 22:

Tove Pedersen
Julianebjergvej 17
7120 Vejle Ø

Kodeord: Haveredskaber

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. 

Find kodeordet i kryds og 
tværsen ved at sammensætte 
de bogstaver, der i står i felterne 
med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. 

Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
22. juni kl. 12.00. 

(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 varer på 

Bøger, fi lm, 
musik, m.m.
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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Stillingsannoncer

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen  

-  Ring 7356 1506

Avisen udkommer hver søndag!

Udfordringen 
på nettet!

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

på hjemmesiden! 

Læs artikler eller 
avisen som E-avis. 

Find oplysninger om 
login på side 2 

i avisen.

Frikirkepræst søges 

Tønder Frikirke søger ny præst med tiltrædelse sna-
rest muligt. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at 
være tæt på mennesker, gerne vil teamwork, tror på 
discipelskab og har et udadvendt fokus.  
 
Vi er en kirke med et godt fællesskab, med et børne- 
og ungdomsarbejde, et gospelkor og en sprogcafe.  
 
Har du lyst til at vide mere så kontakt kirkens dagli-
ge leder, Ingelise Gregersen, på 24 80 92 73.  

Engageret og kompetent skoleleder 
FRISKOLEN i Bramming er en nyere, kristen friskole med 
130 børn. Skolen er i rig  g god udvikling – men vi mangler 
en leder 1. august. Læs mere om skolen og det fulde opslag 
på vores hjemmeside:
h  p://friskolen.skoleporten.dk/sp
Ring  l os eller kom på besøg og send din ansøgning 
senest den 16. juni 2017.

Genopslag

Leder til Varde - GENOPSLAG 
-

-

SOLDATERHJEMSLEDER

DFS
KONSULENT TIL
ØSTSJÆLLAND

SØGER

Børn i Danmark skal høre om Gud. 
Det brænder vi for i Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler. Brænder du for den samme 
vision, så har vi brug for dig på Sjælland. Det er 
en stilling med rige muligheder, og hvor du er 
med til at sætte dagsordenen. Du er engageret i 
kirkeligt arbejde og er fortrolig med evangelisk- 
luthersk teologi.
Se stillingsopslag på job.soendagsskoler.dk

ingsfrist 18/6Ansøgningsfrist 18/6

Musikalsk medarbejder til 
Ansgars Kirken, Aalborg
Vi søger pr. 1. august 2017 eller snarest derefter en kompetent medarbejder, som brænder 
for sammenhængen mellem musik, gudstjeneste og menighedsliv. En organistassistent, 
som vil være med i en kreativ proces, hvor klassisk tradition og kirkemusik holdes i hævd 
og kombineres med nyere rytmisk sang og musik. En musiker, der har menighedsarbejde 
og trosliv som personlig drivkraft, og som kan lide at samarbejde med frivillige og inspirere 
til sammenspil. En korleder, der trives med børn og unge og gerne vil lære dem at synge.
Og før du bliver helt forpustet, vil vi sige det på denne måde: Byd ind med dine drømme 
og kompetencer! Er du den rette kandidat, så vil vi forme stillingen sammen med dig.
Ansættelsen er på 32 timer om ugen, eventuelt med mulighed for opnormering til 37 timer 
om ugen, med tiltrædelse 1. august 2017 eller snarest derefter. 
Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8365fortrolig@sogn.
dk senest den 22. juni 2017 kl. 12:00.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til: 
Organist, Niels Jørgen Munk Møller: 27 82 33 54 
Menighedsrådets formand, Jette Maksten: 40 29 40 88
Se mere på www.ansgarskirken.dk 
eller www.jobnet.dk

Info.

Bent som oplevede helbre-
delsen har forladt denne 
jord og er indgået i Guds 
herlighed den 31/5 2017. 
Heftet kan stadig fås ved 
henvendelse til Tove tlf. 
20320979.
Om du har hjerte for 
Udfordringen, så støt 
med  en gave mærket BNC.
Konto 7040-0001830446

Erhverv

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Gå i forbøn for 
din by - og verden!

Som kristen kan du gå i forbøn for din by og dit land, ligesom 
præster i Gamle Testamente gik i forbøn for folket med ofre. 

Dit offer er den tid, du giver i bøn og lovsang.

Bed Gud om at fylde dig med Helligånden, så du kan forstå, 
hvad du skal bede for. Se tingene i et åndeligt perspektiv. 

Politikerne har brug for forbøn. Bed både for dem, du er enig 
med, og dem, du måske ligefrem frygter. Bed for regeringen. 

Din bøn har betydning - også for udlandet. Efter alt det, der er 
sket i USA og Storbritanien, er der spænding og åndelig krig i 
Europa. Bed om Guds gode vilje. Bed for kristne ledere.

Medierne har stor indfl ydelse ved at udvælge  de nyheder, der 
bringes i omløb. Bed om sandhedens ånd i medierne.

Bed for byer og kommuner. På kortet herunder markerer de 
grønne områder, hvor lokale bedegrupper har taget ansvar for 
en kommune. Bed imod arnesteder for det onde. Bed for børn, 
unge, skoler, det sociale område, arbejdspladser, fritid...

               Lad Helligånden vejlede dig i bøn.
Bed: ”Ske din vilje på jorden,

som den sker i Himlen.”

Ønsker du at være med i en 
bedegruppe for en kommune, 

så skriv til forbedere@udfordringen.dk 
eller kontakt bedehus.dk
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Søndag 11/6
14:00 Gudstjeneste fra Norge
Naturen og glæden præger pin-
segudstjeneste fra Inderøy i det 
inderste af Trondheimfjorden midt 
i Norge. Sognepræst Ottar Strand 
stiller spørgsmål om glæden i livet 
til borgmester og andre personer 
fra området. Børnekor og voksen-
kor i nationaldragter, Brass band 
og rytmisk orkester medvirker. De 
lysegrønne træer danner baggrund 
for gudstjenesten og de mange 
skulpturer af den norske kunst-
ner Nils Aas. Grundtvigs salmer, 
Kærlighed er lysets kilde og Den 
signede dag synges sammen 
med en nyere salme, Som vinden 
stryger min kind, af salmeforfatter 
Anne-Ruth Janggard, der også er 
med i gudstjenesten. Sendes også 
lørdag og mandag kl. 8.30.

Mandag 12/6
18:15 Jerusalem
Amerikansk dokumentar fra 2013.
For tre verdensreligioner og der-
med næsten halvdelen af verdens 
befolkning er Jerusalem et helligt 
sted. Gennem de sidste 5.000 år er
byen blevet erobret, ødelagt og 
genopbygget påny mange gange. 
Bjergtagende fi lm bringer os tæt på 
de helligste steder og udforsker i
stor målestok skæringspunktet 
mellem videnskab, historie og 
religion på dette gamle, gådefulde 
sted.

22:40 Jeanne d’Arc - jomfruen 
fra Orleans. Britisk dokumentar 
fra 2015. (Joan of Arc). Historikeren 
Helen Castor opruller historien om 
Jeanne d’Aarc (1412-1431), en 
kvindelig kriger i en tidsalder, hvor 
kvinder ikke blev tiltroet at kunne 
kæmpe endsige føre en hær. Hun 
blev drevet af sin tro og er siden 
sin død blevet et ikon for alle fra 
venstre til højre, protestanter og 
katolikker, traditionister og femini-
ster. Men hvem var den unge bon-
depige, der opnåede det umulige?

Lørdag 17/6
19:45 Før søndagen
1. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Fuglen har rede, og ræven har 
grav”, og om at vi får frelsen og det
evige liv helt gratis. Bandet ”Psal-
modie” giver et anderledes bud på 
salmen i Vor Frue Kirke i Århus.

NAT GEO People
Mandag 11/6
21:00 Hospitaltsskibet (4:8)
Et australsk tv-hold har været om 
bord på hospitalsskibet Africa 
Mercy. Følg patienterne og deres 
rejse gennem håb, frygt, usikkerhed 
og glæde i mødet med de frivillige 
læger og sygeplejersker om bord 
på hospitalsskibet. Programmerne 
sendes mandag kl. 21.00 og gen-
udsendes den efterfølgende tirsdag 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 11/6
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Radiogudstjeneste fra Jesuskir-
ken, København Stift. Trinitatis 
søndag. Prædikant: Sørine Got-
fredsen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 12/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 13/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 14/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 14.03 
og 1.03  og søndag 21.03).
Martin Spang Olsen om kunsten 
at sanse. Multikunstner Martin 
Spang Olsen besøger Skurvog-
nen for at fortælle om sansning, 

skønhed og spiritualitet.
Vært: Anders Laugesen.
www.dr.dk/tro
 
Torsdag 15/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

Fredag 16/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 17/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 18/6
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Allinge Kirke, 
Københavns stift, økumenisk 
gudstjeneste. 1. søndag efter 
Trinitatis. Prædikant: Daniel Toft 
Jakobsen, MF (gæsteprædikant).
Organist: Ilona Lobmayer.
Gospelfællesskabets sangteam 

v. Ninna Langstrup Mortensen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Daniel Toft Jakobsen, MF, er 
gæsteprædikant ved øku-
menisk gudstjenste i Allinge 
Kirke d. 18.6. Foto: Steen 
Brogaard.

Debat

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

Udfordringen

(24/2017)

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr. 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit 
navn nederst.   – Skal vi sende et gavekort til dig___ eller den nye læser___? 

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

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

Du kan også bestille på hjemmesiden, ringe på tlf.: 7456 2202
eller skrive til mail@udfordringen.dk

Kirke må fornyes
Det er rigtigt, at Luther blev den 

åndelige katalysator for evangeli-
ets forkyndelse udenom pavekir-
ken, men  ikke som et afsluttet 
kapitel.  Dengang lød det på latin 
lød: ”Ecclesia semper reformanda 
est”, som betyder:  ”Kirke må altid 
reformeres!”

Derfor er det rigtigere at tale 
om en reformation efterfugt af 
mange flere, hvilket heldigvis 
også er sket og stadig sker. Hvis 
man idag besøger en gennem-
snits luthersk kirke, er der me-
get lidt reformatorisk over dens 
gudtjeneste med monotone, 
livløse ritualer og uinspirerede 
prædikener og afl irede bønner.  
En sådan forestiling gør næsten 
fysisk ondt, og det er intet under, 
at kristendommen har det trangt, 
hvis mine landsmænd forbinder 
kristendom med en søndag i 
kirken.

Den evangeliske, åndelige 
fornyelse fortsætter på mange 
ledder og kanter, især hos den 
enkelte, der tør give Kristi evan-

gelium en ny, reformatorisk 
chance i sit personlige liv. (For-
kortet, red.)

JØRN NIELSEN, 
H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

Kennedy citerede 
fra Bibelen

Til minde om John F. Kennedy
 i anledning af 100 års dagen:
”Salige er de, som stifter fred.”
To gange citerede præsident 

Kennedy fra Bibelen i sin tiltrædel-
sestale i 1961. Fra profeten Esajas 
om ”at lette de tunge byrder og 
give de undertrykte deres frihed.” 
Og fra apostlen Paulus om at 
være ”glade i håbet, tålmodige i 
trængselen.” Han sluttede talen: 
”Vi beder om Guds velsignelse 
og hans hjælp, men vi ved, at 
her på jorden må Guds gerning 
udrettes af os.”

I sin første tale til De Forenede 
Nationer i 1961 kom han til sidst 
ind på Jesu ord ”Salige er de, 
som stifter fred, for de skal kaldes 

Guds børn.” Han sluttede den: 
”Vi skal sammen redde vor 

klode… redde den kan vi – redde 
den må vi – og da vil vi fortjene 
menneskehedens evige taknem-
melighed og, som fredsstiftere, 
Guds evige velsignelse.” (De ord 
læste hans bror Edward op ved 
hans begravelse, og de ord valgte 
de i Berlin at sætte op på det råd-
hus, fra hvis balkon han havde talt 
den 26. juni 1963)

I den tale, han havde forberedt 
til at blive holdt den dag han blev 
dræbt - den 22. november 1963, 
henviste han igen til Bibelens ord, 
og sagde i slutningen af den: ”Vi 
må udøve vor magt med visdom 
og beherskelse – at vi i vor tid og 
gældende til alle tider må virkelig-
gøre den ældgamle drøm: ”Fred 
på jorden, og i alle mennesker 
velbehag.” 

De ord kan vi genkende fra 
juleevangeliet.

AF SVEND AAGE NIELSEN

VEDERSØ KLIT

PASTOR, FORFATTER, 
FORMAND FOR KENNEDY

SELSKABET 
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Musik
TJEK

Hvordan kan det være, at servitricen får 15%, når 
Gud kun får 10%?

K
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Justin Bieber:

’Gud er god -
midt i mørket’

- Det kender jeg godt! Det er den følelse, jeg sidder tilbage 
med efter at have hørt de bare fi re sange, som danske 
Subcultures anden udgivelse ”Session 2” indeholder. 

Det er ikke lovsangsmusik.  Og det ville ikke fungere som 
fællessang, selvom nogle af melodierne ville være helt ud-
mærkede til formålet. 

Det er til gengæld den type sange, som jeg godt orker at 
lytte til, når jeg ikke orker så meget. Når jeg ikke kan svinge 
mig op til de store ord. Men når jeg stadig gerne vil følges 
med Ham, som elsker mig mest. 

EP’en kombinerer ærlige kampe med smuk lyd. Desperate 
råb med håbefulde toner. Den sætter Gud i fokus på en måde, 
hvor der er plads til dem, der kender de svære dage. 

Kvaliteten er høj, og mange steder er sangene nærmest 
grandiøse. Stilen er pop/rock – lidt til den rockede side. Men 
numrene er i bevægelse – fra det stille til det store. Fra smer-
ten til længslen. 

Albummet er er indspillet live i studiet. Det lyder ikke live. Det 
lyder lækkert. Men liveindspilningen giver mig følelsen af at 
være til koncert med de fem mænd bag pladen. Forsangeren 
Jakob Wredstrøm fylder mest. Både som medsangskriver bag 
de fl este af sangene og i den vokalfokuserede opsætning af 
numrene. 

Den tidligere deltager i Voice liveshows har en fantastisk 
stemme, som det er en fornøjelse at lytte til. Også når han i 
Blindsided lægger fuld kraft på. 

Selvom teksterne berører nogle af dybderne i menneske-
livet, er de letforståelige og usentimentale. 

Den sidste sang er en personlig omskrivning af en norsk 
salme. Indholdet passer godt med temaet. Men jeg føler mig 
næsten lidt snydt for en af Subcultures egne sange. For der 
er de allerbedst. 

Jeg håber, at bandet fortsætter med at lægge ord og musik 
til nogle af kristenlivets svære dage. Måske er markedet for det 
ikke så stort. Men det betyder ikke, at vi ikke har brug for det. 

Eva

Ærlig rock/pop

Af Steen Jensen

”Vi giver ikke slip på håbet. Vi 
giver ikke slip på kærligheden. 
Vi giver ikke slip på Gud”.

Justin Bieber bragte igen Guds 
navn på banen, da han i søndags 
i Manchester sang ved støttekon-
certen for terrorofrene to uger 
forinden i samme by.

Det 23-årige canadiske popidol 
er i det hele taget blevet mere 
åben om sin kristne tro og bruger 
oftere og oftere sin massive po-
pularitet til at nævne Gud.

I sin 7-8 minutters optræden 
ved One Love Manchester støt-
tekoncerten nåede Justin Bieber 
ikke blot at synge et par sange, 
alene på scenen med sin guitar, 
men rakte også ud med håb og 
trøst.

”Gud er god midt i mørket. Gud 
er god midt i ondskaben”, sagde 
Bieber til de 50.000 tilskuere 
på Old Trafford Cricket Ground 
og de millioner af tv-seere, der 
fulgte koncerten live på BBC og 
på livestreaming på internettet. 
Herhjemme viste TV2 koncerten.

To uger forinden havde en 
selvmordsbomber dræbt 22 men-
nesker, mange af dem unge piger, 
ved en Ariana Grande koncert i 
Manchester. Og aftenen forinden, 
lørdag, havde terrorister i London 
dræbt syv tilfældige fodgængere 
på London Bridge.

Støttekoncerten i søndags 
havde foruden Justin Bieber en 
perlerække af stjerner som Aria-
na Grande, der var initiativtager, 
og bl.a. også Kate Perry, Robbie 
Williams, Miley Cyrus, Stevie 
Wonder og Coldplay.

Justin Bieber sagde også, at 
”Gud er midt i, uanset hvad der 
sker i verden. Gud er midt i, og 
han elsker dig, og han er her 
for dig”.

”Jeg elsker Jesus”.

I sidste måned postede Justin 
Bieber en besked på Instragram 
med det enkle budskab: ”Jeg 

elsker Jesus”. Beskeden rundede 
lynhurtigt over en million ”likes”.

88 millioner følger Bieber
Justin Bieber har i omegnen 

af 88 millioner følgere på Instra-
gram. Den britiske avis The Ob-
server har tidligere offentliggjort 
en rapport, der angav, at Bieber 
er mere indfl ydelsesrig på de 
sociale netværk end både Dalai 
Lama og tidlige USA-præsident 
Barack Obama.

Justin Bieber har angiveligt 
den største fanskare af alle 
popstjerner i hele verden, og 
de mest dedikerede af hans 
fans går under betegnelsen 
”Beliebers”. Ordet er en sam-
mentrækning af ”Bieber” og 
”believer”.

Måske er det erkendelsen af 
ansvar, der har fået det tidligere 
”problembarn” Justin Bieber til 
at lægge stilen om. Han har tidli-

gere ved et par lejligheder været 
i konfl ikt med loven, bl.a. har han 
været anholdt for street racing, 
og i sin pureste ungdom kom 
han uheldigt afsted med nogle 
nedsættende bemærkninger om 
farvede amerikanere.

Ud af mørket
Men Bieber er tilsyneladende 

vokset fra ansvarsløsheden.
For nyligt postede han på 

Instragram et foto fra sin problem-
fyldte fortid, og åbent takkede 
han Gud for at bringe ham ud 
af mørket.

”Elsk dette, for det minder mig 
om, at jeg er ikke præcis dér, hvor 
jeg gerne vil være, men tak Gud, 
at jeg ikke er, hvor jeg var engang. 
Det bedste har vi i vente. Tror I 
på det?” skrev Bieber i opslaget.

Han har tidligere sagt, at han 
kommunikerer med Gud via bøn, 
for ”Han er grunden til, at jeg 

er her”.
I et interview med ungdomsma-

gasinet Complex for nyligt sagde 
Justin Bieber bl.a.:

”Vi har den største healer i 
Jesus Kristus. Og han healer 
virkeligt. Sådan er det. Det er på 
tide, at vi alle deler vores budskab 
ud. Uanset hvad du tror på, del 
det. Jeg har nået et punkt, hvor 
jeg ikke vil brænde inde med det”.

Måske giver de sidste ord 
noget af forklaringen på Justin 
Biebers stigende åbenhed om-
kring sin kristne tro.

Dagen efter støttekoncerten 
i Manchester gik den 23-årige 
canadier mandag aften på sce-
nen foran 40.000 fans på Væd-
deløbsbanen i Aarhus. Hér blev 
indtrykket af en gladere og mere 
moden popstjerne endnu en gang 
bekræftet.

Justin Bieber optrådte ved støttekoncerten ”One Love Manchester” og brugte anledning til at 
nævne Gud og sin personlige tro på Jesus.

Justin Drew Bieber er født 1. marts 1994 i 
Stratford, Ontario, i Canada. Han mor, Pattie 
Malette, fi k ham som 18-årig. 

Justin er opvokset med en personlig kristen tro. 
Det skyldes, at hans mor begyndte at gå i kirke, 
før han blev født, og det blev en vigtig del af hen-
des liv. Som barn viste hun Justin det vigtige ved 
at gøre de rigtige ting og beholde Gud i ens liv. 

I den kirke, de kom i, var der masser af lov-
sang, og Justins mor, Pattie, var venner med 
folkene fra lovsangsbandet. Når de hang ud sam-

men, lod de Justin spille på deres instrumenter 
og hjalp ham med at lære at spille. 

Han fi k sit store gennembrud via YouTube, 
hvor først hans fans og siden musikbranchen 
fi k øje på ham.

Bieber har vundet op til fl ere musikpriser, bl.a. 
the American Music Award som årets artist i 2010 
og 2012.  I årene 2011, 2012 og 2013 var han 
med på Forbes Magazines liste over de ti mest 
indfl ydelsesrige kendisser. 

Justin Drew Bieber
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Annika Grønhøj
frugrønhøj.dk

Luther (DVD)
Filmen ’Luther’ er et actionfyldt drama 
om en af historiens væsentligste 
revolutionære perioder, da én mands 
overbevisning havde styrke til at 
forandre verden. Drevet af sin tro 
begynder Luther (Joseph Fiennes) at 
sætte spørgsmålstegn ved de fastlagte 
religiøse normer. 
124 minutter. Kr. 98,-

Den episke, bibelske historie om 
Jesus’ opstandelse fra de døde, som 
den blev oplevet af en ikke-troende 
soldat. Den romerske soldat Clavius 
bliver tiltroet opgaven at sørge for 
begravelsen, men liget forsvinder på 
mystisk vis, og pludseligt opstår en 
række uforklarlige hændelser.
Hovedrollen spilles af Joseph Fiennes 
103 minutter. Kr. 129,-

Risen (DVD)

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

Jeg elsker at lave mad, og jeg bruger rigtig meget tid på 
det. Jeg synes det er fedt at lave tingene helt fra bunden, 
og jeg elsker at bruge de råvarer, naturen har i sæson. 

Det har lige været ramsløgssæson. Skovene har bugnet 
med de hvidløgslugtende grønne blade, og det er ganske gratis 
at samle så mange, man orker. I år nåede jeg ikke selv ud at 
samle, men en god ven tilbød mig en hel bærepose, som han 
havde plukket, og man kan lave ret meget af en bæreposefuld 
ramsløgsblade, der var mere end rigeligt til både pesto, smør 
og ramsløgssalt, så det begav jeg mig i kast med. Mens jeg 
stod der i duften og blandede salt og ramsløg i et passende 
forhold, kom jeg til at tænke på, at der i Bibelen står, at vi skal 
være verdens salt. 

Salt er en smagsfremhæver, man kan ikke skjule salt i en ret. 
Man kan smage, at det mangler, og man kan smage, hvis der er 
kommet for meget i, selv den helt rigtige mængde salt kan man 
smage. Så hvis jeg skal være verdens salt, så må jeg være synlig, 
jeg skal være noget, de andre ikke er, og vigtigst af alt, jeg skal 
være noget, de gerne vil have fat i, noget de ikke kan undvære.

Jeg tror ikke, det med at være synlig handler om selviscene-
sættelse og promovering af mit perfekte liv som kristen, for det 
kan jeg alligevel ikke leve op til. Jeg tror, det handler om noget 
helt andet. Jeg tror, det handler om, at jeg lever det, jeg tror på, 
ud, så det får betydning for den måde, jeg møder mennesker 
på, og de værdier og prioriteter, jeg har i mit liv.  

Det med at være noget, de andre ikke er, handler, tror jeg, 
om mit selvbillede. Hvis jeg ved og forstår, at jeg er Guds barn, 
underfuld skabt, højt agtet og elsket, så vil det kunne ses, jeg 
vil udstråle noget, andre ikke gør. Og det vil være noget, andre 
gerne vil have fat i. 

Min opgave er at være Kristi velduft, så verden kan kende ham. 
Når man laver ting med ramsløg i, så lugter det i hele huset, det 
kan ikke skjules, hvad det er, man arbejder med. Det samme må 
gælde Gud i mit liv, han må ikke kunne skjules, 
for verden har brug for ham. 

Ramsløg og en 
livsvigtig velduft 

Lars Kristensen, Hvide Sande 
holdt en meget energisk tale 
lørdag aften.

Å-festivalen fi k besøg af Nærradiofonien med 
Mads Steffensen & Jacob Riising.

Fra koncerten søndag aften med Matt Maher (Canada).

Af Bodil Lanting 
Fotos: Stephansen Photography

Igen i år samlede den store 
kirstne Å-festival i Sdr. Fel-
ding 3-4.000 unge til koncer-
ter, kristen forkyndelse og 
glade gensyn.

Arrangørerne måtte for første 
gang lukke for tilgang af cam-
pingvogne ca. 14 dage før - det 
har man aldrig gjort før. Der var 
dog stadig plads til telte. 

Det totale antal gæster kendes 
dog ikke, da der som sædvanlig 

var gratis adgang til Å-festivalen.

Besøg af DR
I DR’s campingvogn sad Mads 

Steffensen og Jacob Riising, som 
lavede et program om festivalen.

Der var nok ca. 20-30 pers. der 
var inde forbi campingvognen 
og fortælle deres historie eller 
oplevelse på Å-festival og ønske 
et musiknummer. 

TV programmet, der bliver til ud 
fra det 1,5 døgns lokalradio bliver 
sendt engang til efteråret på DR1. 

’De er høje - men ikke af øl!’
Danmarks Radio med på Å-festival:

Fantastisk pinse og Å-festival endnu engang.

Festivalens deltagere kunne fortælle DR-værterne fx om deres ople-
velse af Å-festival samt ønske et musiknummer.  

Fra koncerten fredag aften med Andy Mineo (USA).

Å-festivalens eget lovsangsband var med gennem hele pinsen.
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Skæve vinkler af Torben Osted

Af Ole Bering, 
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UGE 24 • SØNDAG DEN 11. JUNI 2017

FØLG OS PÅ FACEBOOK

1. Gratis rejse til himlen. Se indefor ang. detaljerne! 
2. Prøv vores søndagstilbud. De er bedre end iskioskens.
3. Da restauranten lige overfor kirken opstillede et stort skilt med 

teksten ”Åben om søndagen”, svarede kirken igen på et andet 
skilt: ”Vi har også åbent om søndagen”.

4. Har du svært ved at falde i søvn? Vi har prædikener - kom og 
hør en af dem!

5. Kom ind og bed en bøn i dag. Så undgår du myldretiden til jul!
6. Skiltet er desværre nede. Budskabet er inden for denne søndag.
7. Kom og tag del i arbejdet for Herren. Det er hårdt arbejde, 

mange timer og lønnen er dårlig. Til gengæld er pensionsfor-
lene af en helt anden verden.

8. Hvis du er på vej i den forkerte retning tillader Gud dig at lave 
en u-vending.

Med kærlig hilsen fra Gud selv: 
1. Lad os mødes i mit hus på søndag før kampen.
2. Bare kom og tag børnene med.
3. Hvilken del af ”Du må ikke” ... er det, du ikke forstår?
4. Vi må tale sammen!
5. Hvis du bliver ved med at misbruge mit navn, vil jeg gøre 

myldretiden længere!
6. Dejlig vielse. Inviter mig også med i ægteskabet.
7. Det der med ”Elsk din næste” - det mener jeg altså!
8. Jeg elsker dig...jeg elsker dig... jeg elsker dig.
9. Vil den vej, du følger, føre dig til mit sted?
10. Følg mig.
11. Big Bang teorien? Du ta’r gas på mig!
12. Min vej er Hovedvejen!
13. Har du brug for hjælp?
14. Hils børnene fra mig.
15. Har du brug for en ægteskabsrådgiver? Jeg er til rådighed.
16. Har I læst min bestseller? Der kommer snart en test!
     

Sjovere kirkeskilte

Gud tager imod knuste hjerter. Men han skal have alle stum-
perne! skriver Brown Memorial Baptist kirke i New York.

Kirkeskilte i USA kan være underholdende læsning. Nogle inviterer indenfor. 
Andre er skrevet som om Gud selv er afsenderen.

Mange kirker byder ’Velkommen ind’

Gennem de senere år er jeg blevet ivrig efter at komme 
ud i naturen. Da jeg ikke længere har hund, er kameraet 
blevet mit påskud. 

Mange solopgange i alle mulige variationer er det blevet 
til efterhånden. Lidt mere avancerede motiver er at hente i 
dyreverdenen. En skarv med udbredte vinger, diverse fugle 
og f.eks. vores lille vævre ven med den buskede hale, egernet. 

En forårsdag, hvor jeg gik min sædvanlige tur i skoven, havde 
jeg et brændende ønske om, at der måtte være et egern, som 
kom på min vej, så jeg kunne fotografere det. Men skoven syntes 
kemisk renset for den lille gnaver. 

Som jeg nogle gange gør, vælger jeg den sidste udvej: jeg 
beder en lille bøn til Gud. Det var da også det, jeg gjorde her 
på skovstien: Kære Gud, hvis du vil, så lad mig se et egern. 
Før jeg nåede at sige amen, pilede et egern over stien lidt 
længere fremme. 

Jeg nåede ikke at fotografere det, men jeg stod alligevel til-
bage som ramt af lynet. Tænk, at min enkle bøn, som ret beset 
var centreret om mine ret jordiske behov og min forfængelighed, 
blev hørt så prompte. 

Da jeg slentrede videre, følte jeg mig i den grad opmuntret. 
Hvis Gud hører så simpel en bøn, som at et egern må løbe 
over vejen, hvor meget mere hører han da ikke de bønner, 
som er større og vigtigere og drevet af en dyb nød for én selv 
eller andre? 

Egernet holdt på en måde en prædiken for mig, lige som der 
vist engang var et æsel, der fi k sagt en sandhed til en person i 
Det Gamle Testamente. Lektien for mig var, at Gud altid hører 
bøn, og vi skal tro ham for både små og store ting i vores liv. 
Om jeg havde set et egern eller ej, var egentligt ligegyldigt, men 
den opmuntring jeg fi k til at bede, var en ubetalelig sidegevinst. 

Vi kan bede igen og igen, om at Gud vil gribe 
ind, og da må vi huske at spejde efter små 
tegn på, at bønhørelsen er på vej. Som et 
egern, der løber over vejen!

Egernets prædiken

Læs den fantastiske historie om Volvo-direktøren, der tog Jesus’ ord for pålydende 
og begyndte at bede for kolleger og venner. Snart blev der arrangeret møder og tv-
udsendelser. I over 35 år har Hans Berntsen bedt for tusindvis i Danmark og udlandet. 

Hans Berntsen lover aldrig noget, men facebook-opslag strømmer ind fra taknemlige 
helbredte. I denne bog svarer Hans Berntsen selv på spørgsmål, og nogle af de mange 
helbredte fortæller selv om de vidunderlige mirakler, de har oplevet.

184 sider i farver og indbundet. Pris 200 kr. Udkommer 1. juli. 

Forudbestil nu og få bogen sendt, så snart den udkommer, 
så du kan nå at få den med på ferie.

Hvis du bestiller inden 1. juli på www.Hosianna.dk,
får du desuden Alpha-grundlæggeren Nicky Gumbels 
inspirerende bog ”Vækkelsens hjerte” med gratis. 

Ny bog om Hans Berntsen udkommer
1. juli. Forudbestil den til din ferie.

Volvo-direktøren, som helbreder 
tusinder med Helligåndens kraft

Hans Berntsen

Hvem er han?

Hvordan gør han?

Hvorfor virker det?

Udfordringen

+
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