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Dansker hjælper tsunami-ofre i Grønland
Af Henri Nissen

Danske missionærer i Grøn-
land forsøger at hjælpe efter 
den tsunami, som lørdag i 
sidste uge ramte bygden Nuu-
gaatsiaq på Grønland.  

Tsunamien kom efter et jord-
skælv målt til cirka 4,0. Det forly-
der, at to fjelde nord for bygden 
Nuugaatsiaq er styrtet i havet på 
grund af et jordskælv. 

Det har medført store bøl-
ger og oversvømmelser flere 
steder i området nord for Ilulis-

sat (Jakobshavn) i det vestlige 
Grønland.

Jens Sørensen fra Grindsted, 
der i fl ere perioder har arbejdet 
på Grønland, især på sygehuset 
i Ilulissat, blev lørdag den 17. juni 
ved 23-tiden kaldt på arbejde, og 
han kom først hjem dagen efter 
ved 11.30-tiden.

Jens Sørensen står sammen 
med sygehusets læge i spidsen 
for sygehusets katastrofebered-
skab, og han beretter om en by i 
chok og kaos.

Han beskrev situationen som 
totalt kaotisk på sygehuset.

- Alt er i nødberedskab. Og 
fordi vi ikke er i de vante rammer, 
er mange ting gået i stå, siger han 
og fortæller, at man har været 
nødt til at evakuere fl ere patien-
ter, som skulle opereres, med 
helikopter til Nuuk i Sydgrønland.

- Det vi ved er, at en tsunami 
ramte en mindre bygd nord for 
Uummannaq. 

I bygden bor ca. 90 mennesker, 
og fl ere huse er revet bort ud i ha-
vet. Et lokalt lægehus, en butik og 
skolen er ødelagt, ligesom mange 
huse er ubrugelige, fortæller 
Ingolf Bjørsted fra Missionsfor-

bundets Internationale Mission.

Uummannaq evakueret
Elis, der er udsendt til Umman-

naq, fortæller:
- Ved 02-tiden blev sirenerne 

i Uummannaq aktiveret, og hele 
byens befolkning blev beordret 
op på de højst liggende fjelde, 
idet man var bange for, at vor by 
skulle rammes af en ca. 30 meter 
høj fl odbølge. Den kom heldigvis 
ikke. Det eneste, jeg har set er, 
at vandstanden i havnen steg og 
faldt ca. 1 meter hvert 5. minut.

Ole og jeg  blev kørt til byens 

sportshal, hvor vi opholdt os indtil 
ca. 03.45, hvor den største fare 
var drevet over. 

Ved fl odbølgen i Nuugaatsiaq 
er 4 mennesker omkommet - en 
far og mor og deres fælles barn 
samt en bror til en af forældrene 
er skyllet ud i havet. 

Bygden er blevet evakueret, og 
beboerne er fl øjet med helikopter 
til Uummannaq, hvor 25 personer 
er indlagt på sygehuset – fuldt 
belagt – og 52 personer er indlo-
geret på kollegiet i byen. Resten 
er privat indkvarteret. 

Jens Sørensen oplyser, at de 

patienter, der allerede var indlagt 
på sygehuset, blev udskrevet – 
uanset tilstand, så der var plads 
til de evakuerede nye patienter.

Nogle patienter, som skulle 
opereres, måtte fl yves i helikop-
ter helt til Nuuk i det sydligste 
Grønland.

Personalet på sygehuset har 
arbejdet på højtryk i det sidste 
døgn, og derfor er der ankom-
met sygeplejersker og læger fra 
Ilulissat.

Fortsættes side 2.

Jens Sørensen har gennem mange år været involveret i Missionsforbundets arbejde på Grønland. Sammen med sygehusets læge har han taget hånd om at hjælpe de katastrofe-ramte.

Missionsforbundet arbejder netop i det katastroferamte område, hvor et jordskælv og en tsunami ramte en bygd nord for polarcirklen i Grønland.

Bestil inden 1. juli på 
www.Hosianna.dk,
så får du desuden 
Alpha-grundlæggeren 
Nicky Gumbels 
inspirerende bog 
”Vækkelsens hjerte” 
med gratis. 
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Mariager: Ny forstander 
på Frydensberg Efterskole
Gideon Jakobsen tiltræder 1. januar 
2018 som ny forstander på Frydensberg 
Efterskole. Han afl øser Finn Mester, som 
har ledt skolen de sidste 10 år.

Gideon er 34 år og præst i Bykirken i 
Odense på 13. år, og er bl.a. med i Mosaiks 
(red: tidligere De Danske Pinsekirkers) 
bestyrelse. Han er gift med Dorthe, der er 
lærer på HC Andersen Skolen i Vollsmose. 
De har sammen tre børn.

Frydensberg nuværende viceforstander, Martin Lysgaard, bliver 
konstitueret som forstander fra 1. august til 31. december 2017.

Frydensberg Efterskole har 145 elever.
Bodil

Ny ung missionær i Region Nord
Fysioterapeut Andreas Fibiger (29) begynder den 1. oktober 
som missionær i Region Nord.

- Jeg troede ikke, at jeg skulle ansættes i en kristen organisation. 
Men jeg er lige så stille blevet ledt i den retning, forklarer Andreas,.

Det begyndte, da Andreas og hans kone, Anne-Cæcilie, uafhæn-
gigt af hinanden fi k et kald til at tjene Gud. Efterhånden blev kaldet 
mere konkret gennem udfordringer og opfordringer.

- Jeg hørte om en stilling som missionær i Region Nord, og efter 
mange overvejelser søgte jeg, og så måtte Gud lukke eller åbne 
døren. Jeg brænder for at fortælle mennesker om Jesus, og jeg er 
glad for, at det er Indre Mission, jeg er kaldet til at være en del af, 
fordi det er en organisation, der har et så gennemgribende fokus på 
Jesu død og opstandelse og den betydning det har for menneskers 
liv, forklarer Andreas Fibiger, der selv er søn af en indremissionær.

 Andreas og Anne-Cæcilie har i nogle år boet i Aarhus sammen 
med deres datter Kristine. Han har i fl ere år været lovsangsleder 
på Hjallerup Bibelcamping, og har blandt andet arbejdet som 
rytmisk musikmedarbejder ved Christianskirken i Aarhus, skriver 
Indre Missions Tidende.

Bodil

Fortsat fra forsiden

Oven i denne episode, skete 
der en anden ulykke: En båd fra 
Ilulissat mod Uummannaq med 
tre personer sejlede ind i en 
isfl age. De to personer er fundet 
druknet, mens den sidste person 
p.t. ikke er fundet endnu.

- Jens Sørensen og hans 
hustru Maria er meget berørt 
af hele  situationen, og alle de 
berørte familier har behov for 
jeres forbøn. Mange i byen er 
berørt af situationen, idet mange 
har familie i bygden og kender 
de tre personer fra Ilulissat, der 
kæntrede i båden, fortæller Ellis.

Til JydskeVestkysten siger 
Jens Sørensen, at de knap hun-
drede mennesker fra bygden 
Nuugaatsiaq, som var hårdest 

ramt af fl odbølgen, har mistet alt, 
de ejer. De kan formodentligt ikke 
fl ytte tilbage til bygden.

- Det har været en stor ud-
fordring at tage sig af de akutte 
patienter og trøste dem, som har 
mistet deres hjem og deres ting. 
Men den sværeste udfordring 
har været at trøste dem, som har 
mistet deres kære, siger Jens 
Sørensen.

Udfordringen bragte et inter-
view med ham på Grønland den 
8. august, uge 32, 2013.

 Her ses den nye kirkebygning 
i Uummannaq, som Missions-
forbundets Grønlands-komité 
samler ind til.

Dansker hjælper tsunami-ofre...

Jeg tror på projektet Indre Mission, siger Andreas Fibiger, 
som skal være IM-missionær i Region Nord

SAT-7s generalsekretær 60 år
Generalsekretær Kurt Johan-
sen kunne den 22. juni fejre sin 
60 års fødselsdag.

Kurt Johansen tog handels-
eksamen fra Herning i 1975, 
hvorefter han tog Toldvæsenets 
5-årige etatsuddannelse. Han er 
også Merkonom med fi re afslut-
tede merkonom-specialer.

Fra told til mission
Fra 1975-1986 arbejdede Kurt 

Johansen som toldassistent med 
bl.a. virksomhedskontrol i Frede-
ricia og Kolding.

Fra 1986-2000 var han økono-
michef i Sudanmissionen. Her fi k 
han startet 50 genbrugsbutikker 
med ca. 2.000 frivillige og kunne 
præsentere et økonomisk over-
skud i 13 år i træk. Han var også 
på rejser til Afrika og var med til 
at udvikle nye arbejdsområder i 
bl.a. Mali og Cameroun.

I Sudanmissionen nåede Kurt 
Johansen at arbejde sammen 
med tre generalsekretærer, før 

han i 2000 blev direktør for den 
arabiske, kristne TV-station SAT-7 
med ansvar for Europa, Asien og 
Stillehavsområdet.  

Her indsamler han sammen 
med andre hvert år et tocifret 
millionbeløb til driften af satellit-tv 
stationen, og Kurt Johansen har 
bl.a. skaffet samarbejdsaftaler 
med ca. 100  organisationer. 

Har indsamlet 350 mio.
Kurt rejser utrætteligt 150 dage 

om året over hele Europa og 
Asien samt Mellemøsten. Han 
har et væld af kontakter til såvel 
protestantiske, katolske som 
ortodokse kirker. 

I de sidste syv år har han 
opdyrket en stribe kontakter i 
Fjernøsten, primært i Singapore, 
Hong Kong og Malaysia

I de 17 år i SAT-7 har han 
samlet over 350 millioner kr. ind.

Kurt bruges også foredragshol-
der i Europa og er medforfatter til 
fl ere bøger bl.a: ”Copts in Egypt” 
og ”Lågmeldt samtale” (norsk). 

21 mio. ser SAT-7
Den kristne satellitkanal har 

egne tv-studier i Egypten, Liba-
non, Tyrkiet og Cypern og sender 
24/7 på fi re satellitkanaler over 
hele Mellemøsten, Nordafrika, 
Golfen og Europa. SAT-7 har ca. 
200 ansatte og ifølge uafhængige 
undersøgelser 21 mio. seere.

Offi cielt sender man til Mellem-
østens kristne mindretal – men 
selvfølgelig gør det ikke noget, 
at millioner af muslimer hver 
dag kigger med på de kristne 
programmer. Og det har faktisk 
skabt en skjult vækkelse i den 
arabiske verden.

Familieliv og fritid
Som ung var Kurt Johansen 

meget aktiv i FDF og i KFUM & 
KFUK, bl.a. i landsforretningsud-
valg, formand for Kolding KFUM 
& KFUK, og han modtog derfor 
Kolding kommunes lederpokal.

Han har haft mange bestyrel-
sesposter i bl.a. Unitas Rejser A/S, 
Dansk Missionsråd mv. og var for-

mand for menighedsrådet i Dalby 
sogn 2008-2012.

Siden 2012 har han været 
næstformand og kasserer i 
Tyrstrup kirke, hvor han bl.a. 
har taget initiativ til byggeri af 
ny sognegård og til en ven-
skabsmenighed i Bagdad. 

Kurt Johansen er gift med  
Signe Ladekær Johansen, der 
er lærer og organistuddannet. De 
har to børn og tre børnebørn. I fri-
tiden nyder generalsekretæren at 
læse bøger og aviser - og at rejse. 

Kurt er velsignet med et godt 
helbred og et godt humør.

- Jeg har aldrig været indlagt 
på sygehus - jeg er ikke engang 
født på sygehus, siger den humo-
ristiske midtjyde.

Henri.

Den kristne TV-stations direktør for Europa og Asien fyldte rundt d. 22. juni.

Missionsforbundet arbejder netop i det katastroferamte område nord for polarcirklen i Grønland.
Udfor-
dringen 
skrev den 
28. april 
i uge 17, 
2017 om 
forsøget på 
at plante 
en kirke i 
Uumman-
naq, som 
ligger syd 
for det 
katastro-
feramte 
Nuugaat-
siaq.

Kendte fortæller om deres tro
Det er nu, kirker og foreninger booker 
foredrag til vinterhalvåret, skriver Kir-
keligt Medieakademi og opfordrer til, at 
man bestiller besøg af en af de dynami-
ske fortællere, der fra hver deres vinkel 
formidler troen til andre.

Kirkeligt Medieakademi har bl.a. føl-
gende personer på listen over dygtige 
formidlere:

Journalist Paula Larrain, der fortæller 
om sin trosrejse og hvordan troen styrer 
hendes værdier. Studievært Dina Al-
Erhayem, der fortæller sin vej fra ateisme over nyreligiøsitet til 
levende tro. Forfatter Daniel Øhrstrøm, der fortæller, hvad han 
har lært om dannelse fra de mange begavede mennesker, han 
har interviewet. Redaktør Bent Dahl Jensen, der fortæller fra sin 
undersøgelse, hvordan medier fremstiller muslimer i dag og Pres-
sekoordinator Svend Løbner, der viser, hvordan den kristne tro 
kan bygge bro til mennesker fra andre religioner. 

Man kan læse mere om foredragene på medieakademiets 
hjemmeside.

Bodil

Journalist Paula 
Larrain fortæller om 
sin trosrejse.
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Af Tina Varde

S v a r e t  p å 
spørgsmålet : 
”Hvad er din 
største trosop-
levelse?” kommer prompte:

– Den største tros-oplevelse 
er hele livet. Jeg har da kvajet 
mig og er trådt ved siden af… 
og det er også fast i min daglige 
bøn: ”Satan, i Jesus Kristi blods 
navn, vig bag mig!” Men jeg har 
haft et fantastisk liv, fordi jeg er 
troende. Jeg er taknemlig for alt 
det, som jeg har modtaget, siger 
Georg Julin.

Bøn istedet for medicin
Efter lidt eftertanke tilføjer 

han:
– Min seneste oplevelse med 

Guds kraft er efter en tilfældig 
opdaget uregelmæssighed i de 
røde blodlegemer for over et år 
siden. Straks skulle lægerne til-
byde stærk medicin af forskellig 
karakter, og jeg skulle endelig 
IKKE læse med småt, hvad der 
stod om bivirkninger.

– Efter et år med blodprøver 
og regelmæssige samtaler med 
lægen fra Rigshospitalet kunne 
jeg for nylig fortælle ham, at 
jeg fra starten havde fravalgt 
medicinen, men var gået i bøn til 
Gud om at gribe ind i de mulige 
uregelmæssigheder, der måtte 
være og – hvis det var Hans vilje 
– give total helbredelse. 

– Derved fik jeg endnu et 
eksempel på, hvordan Gud øn-
sker, at jeg skal dele Hans ord 
og indgriben og henlede –  også 
lægevidenskabens opmærk-
somhed – på troen, på Guds 
vilje. I dag er blodprøverne fuld-
stændigt regelmæssige igen, 
og jeg har det bare fantastisk. 

– Jeg bruger med glæde 
stadig mere tid på at vidne 
om Guds godhed, storhed og 
vilje med os mennesker, siger 
Georg Julin.

Taknemlighed
Med årene er han blevet mere 

og mere taknemlig for sine gode 
kristne rødder.

– Jeg har haft højdepunkter 
med tro hele livet, fordi jeg er 
vokset op i en kristen familie. 
Som yngre var jeg dog i en 
periode gennem et opgør, hvor 
jeg stod lidt af på tro…for at 
finde helt min egen. Det må 
man gøre. Man kan ikke bare 
arve familiens tro. Jeg fandt 
mit ståsted igen i slutningen af 
tresserne, fortæller Georg Julin.

Bor på Bornholm
Den tidligere DR-medarbej-

der bor i dag på Bornholm, men 
rejser ca. halvdelen af året rundt 
i Danmark på grund af meget 
forskellige arbejdsopgaver. 
Han bor derfor også delvist i 
København.

– Min far (f. 1913), som døde, 
da jeg var 27 år, kom fra Born-
holm, og min mor (f. 1917) var 
fra Nordjylland. Folk siger, jeg 
mest ligner ham. Det er rigtig 
meget at leve op til!

– Han var kreativ, hjælpsom 
og et pragtfuldt menneske. Jeg 
samler ikke på ting mere og 
har ellers skaffet mig af med 
de fl este ejendele fra mit lange 
liv, men har dog nogle få af 
hans ting liggende. Min far var 
nemlig en fantastisk fortæller og 
fotograferede også meget. Med 
en af landets første båndopta-
gere, som han tog med hjem fra 
en rejse til Japan, interviewede 
han bl.a. sin moster på 90 år, 
hvis familie var svenske fattig-

domsfl ygtninge. Ligesom Pelle 
Erobreren. Disse optagelser 
skal jeg snart i gang med at 
gøre noget ved, siger han.

Tværkirkelig opdragelse
Hans far var også som gan-

ske ung en fl ittig bibel-læser:
– Jeg har min fars gamle bi-

bel, som han fi k, da han var 16 
år og blev døbt. Der var under-
stregninger overalt i den. Min far 
var en beskeden mand og ikke 
medlem af noget kirkesamfund. 
Han var som ung også en frem-
ragende solosanger, som tog 
rundt og sang i kirker sammen 
med øens prædikanter. 

– Han meldte sig prompte 
ud af sin frikirke på grund af 
præstens opførsel, forklarer 
Georg Julin.

Vi skal bevare troen 
– ikke institutionen

Faren var en mand, der ikke 
kun viste sin tro med sin mund. 
På et tidspunkt købte han en bil 
og brugte den til at køre rundt 
med de gamle fra baptistkirken 
på Amager, husker sønnen.

Faren tog også familien med 
rundt i andre kirkesamfunds kir-
ker, og lærte dermed indirekte 
børnene, at ”vi skal bevare troen 
– ikke institutionen!”

– Desuden oversatte min far 
en masse gode kristne sange 
til dansk – bl.a. lavede han en 
virkelig fi n version af ”Amazing 
Grace” – ”Underfuld nåde”, 
fortæller Georg Julin, der selv 
gennem årene har arbejdet 
rigtig meget med ”moderne” kri-
sten musik, inden det i Danmark 
blev kendt under genren gospel.

Gode forældre
– Begge mine forældre har 

betydet alt i mit liv. Far op-
dragede mig fast, men med 
kærlighed. Jeg har arvet nogle 
af hans kreative evner og hans 
ukuelige vilje. Min far var den 
yngste i en større søskendefl ok, 

og hans far og mor døde meget 
tidligt, så han måtte kæmpe for 
et godt liv på trods af sin barn-
dom, hvor han var efternøleren 
og nærmest uønsket.

– Det lys, som mine forældre 
havde, gav de videre til mig, 
siger han. 

Georg Julin har sammen 
med hustruen Tamara skrevet 
bogen ”Den fjerde alder”, hvor 
han bl.a. opfordrer til, at ældre 
ikke stagnerer. Det giver energi 
at skaffe sig af med overfl ødige 
ejendele, har han erfaret – og 
det er godt at være varsom 
med overdreven materialisme, 
opfordrer han i bogen.

At samles om tro
Georg Julin opfordrer også til, 

at man i alle menigheder ind i 
mellem tager op til revision: Hvil-
ke oprindelige motiver havde vi 
til at samles? På Jesu tid havde 
man bare små husmenigheder, 
hvor man dagligt kom sammen 
og delte Ordet og troen.

– Det skal ikke bare være 
en social klub eller et sted, 
hvor man kommer for at blive 
set. Der er omkring 250 små 
migrant-menigheder i Danmark. 
Når man besøger dem, kan 
man virkelig mærke, hvad tro 
betyder, siger han.

Musik har været
en rød tråd i hans liv.

– Siden slutningen af 60’erne 
og i 70’erne har jeg været dybt 
involveret i rytmisk kristen mu-
sik. Jeg rejste meget i USA i 
60’erne, fordi min far arbejdede 
for SAS, så jeg kunne rejse 
billigt dertil. Og jeg var med til 
at danne kor med amerikansk 
inspireret musik i Danmark.

– Vi startede bl.a. et tværkir-
keligt ungdomskor, TUK, med 
medlemmer fra 14-15 forskel-
lige menigheder. Dengang var 

enkelte af sangernes menig-
heder nervøse over, at de unge 
mennesker samledes på tværs 
af kirkerne, husker han.

Negerlandsbymusik?
Det var nyt og anderledes 

dengang. En dag, hvor de 
havde spillet og sunget i en 
kirke, kom organisten bagefter 
hen og spurgte: ”Hvor har i den 
afrikanske negerlandsbymusik 
fra?”

Siden er det rytmiske – i dag 
kaldet gospelmusik, jo også 
blevet en helt naturlig del af 
kirkelivet herhjemme. 

– Det er dog lidt slående, at 
stort set INGEN af de mange 
gospelkors hjemmesider næv-
ner et eneste ord om Gud eller 
Jesus. Mon det for nogen er 
blevet en ny form for social sam-
menkomst – uden det centrale 
i hjerterne? siger Georg Julin.

Godt brugt navn
Da Georg Julin for mange 

år siden startede i Danmarks 
Radio, irriterede det vist Satan, 
mener han.

– For jobbet og tilknytningen 
til Danmarks Radio, åbnede 
døre til mange steder – også til 
både amerikanske og danske 
kristne kor. 

– Kan jeg bruge kendis-

effekten til at fremme Jesu 
navn, så gør jeg det, tænkte 
jeg dengang. Og jeg fortæller 
også altid i dag, at jeg er kristen, 
uanset hvilken sammenhænge 
jeg arbejder i. Melder klart ud. 
Gud har udstyret mig med store 
gaver. Dem har jeg brugt til at 
fremme Hans navn. På min 
kontaktside på min hjemmeside 
står der “For hvor din skat er, 
dér vil også dit hjerte være.”
Matthæus kap-- 6, v. 21 (Jesu 
Bjergprædiken)

– Hvis folk er mest optaget af 
kendis-effekten og af at udnytte 
det til egen vinding, så er det 
deres sag. Folk må gøre, som 
de vil. Vi står alle til regnskab 
i sidste ende. Jeg anklager 
ingen, siger Georg Julin.

Vi er Hans tempel
For ham handler tro i høj grad 

om at handle godt over for andre 
– og følge Hans vilje.

 – Man skal bare vise, hvad 
man vil. Vi behøver ikke sige så 
meget. Vi er Hans tempel. Jeg 
vil gerne argumentere, men jeg 
gider ikke diskutere så meget. 
Jeg gør det bare…det jeg føler, 
jeg skal. 

 – Nuet er her og nu… hele 
tiden. Vi er her som et knips i 
universet og skal væk herfra 
om ”et kvarters tid”. Indtil da er 
vi her for at lære en hel masse 
om evigheden.

– Og som min far sagde, da 
han døde: ”Nå, nu skal jeg op til 
den store læge, hvor der ingen 
sygdom og lidelser er”.

– Glamour har aldrig sagt 
mig noget. Demokrati, hvor alle 
skal positionere sig og tilpasse 
sig hinanden... Jeg går ind for 
teokrati. Et samfund, hvor Gud 
styrer, tilføjer han. 

Mit trosliv er
fyldt med 
højdepunkter
Georg Julin gjorde gospelmusikken kendt i Danmark som studievært i DR. 
Men han undrer sig over, at stort set ingen af de mange gospelkor i dag 
nævner hverken Gud eller Jesus på deres hjemmesider... 

Georg Julin går ind for teokrati. Et samfund, hvor Gud styrer. Foto: Jesper Boye

- Jeg bruger med 
glæde stadig mere tid 
på at vidne om Guds 

godhed, storhed og 
vilje med os 
mennesker.

- Kan jeg bruge 
kendis-effekten til at 
fremme Jesu navn, så 

gør jeg det, tænkte 
jeg dengang. Og jeg 
fortæller også altid i 
dag, at jeg er kristen, 
uanset hvilken sam-

menhænge jeg 
arbejder i.

Georg Julin:
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Exit Evolution af  Karsten Pultz
    - Hvorfor evolutionsteorien ikke holder...

”Pultz piller udviklingslæren fra hin-
anden, så der ikke bliver sten på sten 
tilbage. Bogen er velskrevet og sætter 
fi ngeren på de ømme punkter. Hvor 
ville det være skønt, hvis mange fl ere, 
ligesom han, virkelig satte sig ind i 
sagen. Så ville dette videnskabelige 
misfosters dage være talte. Køb den, 
læs den, og giv den til dine børn som 
modgift mod et af vor tids største 

videnskabelige bedrag.”vi

198,-
Helge Hoffmann

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

”Vesten har svigtet de forfulgte 
kristne. Det er som om, at de 
danske politikere er bange 
for at ødelægge den gode 
stemning, når de mødes med 
verdens ledere, men det er 
vigtigt, at vi tør det, for vi kan 
som politikere faktisk ændre 
noget for den enkelte kristne.”

Det sagde Naser Khader på 
Folkemødet 2017 i en debat om 
verdens 215 mio. forfulgte kristne.

Interesseorganisationen Åbne 
Døre med generalsekretær Jørn 
Blohm Knudsen i spidsen havde 
stævnet Naser Khader (K) og 
Christian Langballe (DF) til en 
diskussion om Danmarks ansvar 
over for det ofte oversete mindre-
tal, de forfulgte kristne.

Pligt til at hjælpe kristne
Naser Khader udtalte under 

debatten, at det er særligt vigtigt, 
at de danske politikere ikke får be-
røringsangst over for emnet, men 
at de frimodigt taler de kristnes 
sag på deres udlandsrejser.

Han blev bakket op af Christian 
Langballe, der tilføjede:  

”Vi har som et gammelt kristent 
land en særlig forpligtelse overfor 
verdens forfulgte kristne, og jeg 
synes ikke, det er ok, at vi som 
politikere eller for den sags skyld 
Folkekirken undlader at tale om 
dette emne, fordi det er tabu.”

Verdensranglisten
Jørn Blohm Knudsen fortalte 

om den farlige nationalisme, som 
fører til stigende forfølgelse af 
kristne i fl ere lande udenfor Mel-
lemøsten som fx Indien.

Åbne Døre er en del af den 
internationale missionsorgani-
sation Open Doors, som hjælper 

forfulgte kristne i hele verden.  
Der ydes dels direkte nødhjælp 
til kristne familier dels indirekte 
støtte til de udsatte gennem kirker 
og andre lokale organisationer. 

Ved hjælp af ”Verdensrang-
listen”, som viser hvor i verden 
kristne forfølges mest, forsøger 
Åbne Døre også at påvirke poli-
tikere verden over til at sætte de 
forfulgte kristne på dagsordenen.

Regeringsgrundlaget
Regeringsgrundlagets prio-

ritering af forfulgte kristne for-
ties, understregede Jørn Blohm 
Knudsen. Regeringen skrev i 
Marienborgaftalen 2016, at man 
ønsker at have kristne mindretals 
situation for øje. Men det ser ikke 
ud til, at regeringen prøver at leve 
op til denne prioritering.  

Åbne Døres generalsekretær 
afsluttede debatten på Folkemø-

det med at forklare, at regerin-
gens fokus på verdens kristne 
mindretal er mere relevant i dag 
end nogensinde før.

”Verdensranglisten tegner en 
stigende tendens til, at flere 
lande direkte og indirekte ønsker 
at begrænse eller eliminere kri-
stendommen og nogle steder så 
stærkt, at det grænser til etnisk 
udrensning. Det er vigtigt, at vi 
ikke svigter den forfulgte kirke, 
men at vi som land tør bryde ta-
buet, der ligger i dette emne både 
hjemme og i udlandet”, sagde 
Jørn Blohm Knudsen. 

Naser Khader og Christian 
Langballe lovede under debatten, 
at de fremadrettet vil have mere 
fokus på de forfulgte kristne rundt 
om i verden - både i deres politi-
ske virke i Danmark og i udlandet.

Bodil

Danske politikere svigter 
verdens forfulgte kristne 

På Folkemødet 2017 
stævnede interesseorga-
nisationen Åbne Døre de 
danske politikere til debat 
om Danmarks ansvar over 
for verdens 215 millioner 
forfulgte kristne. Med til 
debatten var Naser Khadar 
(K), Christian Langballe (DF) 
og generalsekretær for Åbne 
Døre, Jørn Blohm Knudsen.

Dermed svigter man også løfterne i regeringsgrundlaget, fastslog Åbne Døre på Folkemødet.

Sarons Slettes bibelcamping mangler desværre på listen over 
bibelcampinger i Udfordringens oversigt. Men stævnet foregår 
den 1.-7. juli på Sarons Slettes Missions-og Nødhjælpscenter på 
Svenstrupvej 34 i Farsø.

På Sarons Slettes bibelcamping taler tidl. sognepræst Bent Døssing 
Hansen, Aalborg, Gunner Jeppested og Rune Edvardsen fra Norge, 
Simon Griis fra Evangelisesalen i Randers, Per Hyldgård fra Gospel 
Outreach samt daglig leder af Sarons Slette, Poul Thomsen. 

I løbet af ugen medvirker Stævnekoret samt koret Evangeliets 
Gyldne Sange.

Bodil

Rune Edvardsen, Per Hyldahl, Bent Døssing Hansen og Si-
mon Griis er blandt talerne på Sarons Slettes bibelcamping.

Sarons Slette holder 
bibelcamping i uge 27

Da jeg som barn gik i skole i Viborg, som på grund af Hans 
Tausen blev af en af reformationens knudepunkter, lærte jeg, at 
den sande kristendom først blev indført med Luther i 1536. Alt 
hvad der lå før det, gjorde man klogest i at holde sig langt fra. 

Siden da er der dog sket store tilnærmelser mellem de prote-
stantiske kirker og den katolske kirke, hvor man er kommet overens 
med nogle af reformationens stridspunkter, som fx retfærdiggørel-
sen ved tro. Men det lader ikke til, at man fra dansk side er fulgt 
med udviklingen, når det gælder undervisningen af skolebørn om 
reformationen.

Den populære børneentertainer og tv-vært Sigurd Barrett har 
netop udgivet en tegneserie i anledning af reformationsjubilæet 
med titlen: ” Sigurd fortæller om Luther”. Sigurd Barrett rejser for 
tiden landet rundt med et show af samme navn, hvor reformationen 
fejres med sang og teater for børn. Jeg har ikke selv set showet, 
men har læst Bjørn Thomassens omtale af det i hans klumme i 
Kristeligt Dagblad (d.17. juni 2017). 

Barrett bruger tilsyneladende alle de værste fordomme om den 
katolske kirke til at iscenesætte sit show, som kulminerer i at paven 
siger “fuck” til Luther. Munkene fremstilles som fjender af den sande 
tro, og Luther fremhæves som den eneste, hvis fortjeneste det er, 
at Guds lys spredes. Karrikaturerne er åbenbart så grelle, at man 
kan være sikker på, at de børn, der har overværet Barretts show, fra 
nu af kun vil væmmes ved ordet pave, munk og den katolske kirke.  

Det er med folkekirkens velsignelse, at Barrett rejser rundt og 
oplærer børn i den “rette” tro, det vil sige had mod den katolske 
kirke. Er den danske folkekirke virkelig ikke kommet længere i deres 
forhold til andre kristne? Der er plads til, at en imam kan prædike 
i Århus Domkirke og en præst, der bedriver dyretelepati, men den 
katolske kirke, kristne brødre og søstre forbliver forhadte.

I en tid med religionsdialog burde en fi gur som Sigurd Barrett, 
der har direkte adgang til børns sjæle, gøre det bedre end en gang 
fordomsfuld hjernevask og arbejde for en fredeligere og bedre 
verden ved at præge børn med et positivt syn på trosfæller. 

Reformationsshow 
er hjernevask af børn

Flere fattige og socialt ud-
satte familier har svært ved at 
give deres børn en god som-
merferie, og det mærker man 
hos Dansk Folkehjælp, der er 
landets største formidler af 
feriehjælp til fattige og socialt 
udsatte familier.

Dansk Folkehjælp må i år sige 
nej til 9 ud af 10 ansøgninger om 
feriehjælp, og det er en stigning 
i forhold til sidste år, selv om or-
ganisationen faktisk er i stand til 
at sende fl ere på gratis ferie i år.

Presset i ansøgninger viser 
sig bl.a. ved, at der på familie-
ferierne i år er 10 ansøgere pr. 
feriebolig mod 7 ansøgere sidste 
år pr. bolig.

Halvdelen af ansøgerne om fe-
riehjælp angiver, at de er berørt af 
kontanthjælpsloftet. En fjerdedel 
er desuden berørt af 225 timers 
reglen.

Men selv om Dansk Folke-

hjælp altså må afvise 9 ud af 10 
ansøgere, betyder det dog ikke, 
at organisationen sender færre 
på ferie i år.

Man har øget sit fokus på 
børneferier, hvor børn sendes 
på ferie uden forældrene, og hér 
sender man i år over 500 børn og 
unge på ferie – mod 250 sidste år.

- Hos Dansk Folkehjælp synes 
vi, at alle børn har ret til at få gode 
ferieminder. Det er vigtigt for børn 
og unge, at de oplever noget i 
deres ferie, og at de har noget at 
fortælle om i skolen efter ferien. Vi 
kender alle betydningen af gode 
ferieminder – det er værdier, vi 
tager med os igennem hele livet, 
og som er noget, vi kan kigge 
tilbage på, der havde stor betyd-
ning for vores børne- /ungdomsliv. 
Derfor er jeg rigtig glad for, at vi 
kan hjælpe endnu fl ere til at holde 
ferie i år, siger generalsekretær 
Klaus Nørlem.

Steen

Flere søger feriehjælp
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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

Må præster opsøge nye 
forældre for at tale om dåb?

Hovedstadens Kristne Gymnasium, 
der åbner i 2018, er nu klar til at 
søge en leder, som både kan sikre 
et højt fagligt niveau og et uddan-
nelsestilbud med kristne værdier.

”Vores kommende rektor skal selv-
følgelig have pionerånd. Det er en 
vanvittig spændende proces at starte 
en helt ny uddannelsesinstitution op, 
og vi glæder os til at skulle arbejde 
sammen med den rette kandidat,” siger 
Eik Dahl Bidstrup, der er formand for 
HKGYM’s bestyrelse.

Ifølge formanden er den kommende 
leders vigtigste opgaver dels at skabe rammerne for et højt fagligt 
niveau og dels at få lagt en konkret plan for, hvordan skolen etab-
lerer et kristent uddannelses- og studiemiljø, hvor den bibelske 
livsforståelse er synlig i hverdagen.

”Rektor får i samarbejde med bestyrelsen og vores deltidsansatte 
uddannelseskoordinator en unik mulighed for at sætte et afgørende 
præg på udformningen af et sådan uddannelsestilbud,” fortæller 
Eik Dahl Bistrup.

Etableringsfasen godt på vej
I februar fi k HKGYM sin første lønnede medarbejder, da man 

ansatte en uddannelseskoordinator til at skubbe processen fremad.
”Vi er nået langt i processen i forhold til, at vi først starter op i 

2018, og vi oplever, at det er en god idé at være på forkant. Lige 
nu er vi ved at lægge sidste hånd på sammensætningen af de fag 
og studieretninger, som HKGYM ønsker at tilbyde eleverne, der 
starter i 2018. Vi har en rigtig god dialog med Undervisningsmi-
nisteriet, og vi vil gerne have vores rektor med på sidelinjen med 
det faglige og ledelsesmæssige overblik, processen kræver,” siger 
bestyrelsesformanden.

Det nye gymnasium skal ligge ved Flintholm Station, og besty-
relsen har kig på fl ere bygninger inden for en radius af 500 meter 
fra stationen. Den kommende rektor får således også indfl ydelse 
på indretning af undervisningslokalerne.

Bestyrelsen for HKGYM forventer at holde kandidat-samtaler i 
den første uge af september.

Bodil

- Jeg valgte at tildele denne 
gruppe årets initiativpris, fordi 
det nok er et af de vigtigste 
kirkelige initiativer, man kan 
tænke sig, siger biskop Steen 
Skovsgaard om valget af for-
bønsgruppen i Maribo.

   
 Dagmar Viftrup modtog pri-

sen på vegne af bedegruppen 
den 18. juni i forbindelse med 
et stiftsmøde. Prisen er et kors, 
doneret af Den gamle smedje i 
Sakskøbing.

Biskoppen gengiver, hvad Dag-
mar Viftrup i 2007 skrev til ham: 

”Vi er 6-7 piger – alle over 70, 
der hver tirsdag mellem 14-15.30 
samles her i min lille stue for at 
takke og lovprise Gud og gå i 
forbøn for aktuelle emner i vor 
by, landsdel, ja hele Danmark, 
dem ude i verden, der bliver for-
fulgt pga. deres tro på Jesus. Vi 
beder om, at vi kristne må blive/

være fyldt af Helligånd og ild, så 
vi bliver mere synlige i tiden, vi 
lever i. Ja, der er såmænd emner 
nok, bare på forsiden af avisen 
eller TV.

Vi beder meget for folk i høje 

stillinger, deriblandt vores biskop 
med familie…Vi er ganske vist en 
ynkelig lille fl ok, alle over 70. En 
næsten blind, én har Parkinsons 
sygdom, vi er to, der har sklerose. 
En kan ikke forstå, at hun lever 
endnu, to har dårlige rygge. Men 
gruppen har bestået i 10 år, og 
vi agter at fortsætte. Vi bliver 
selv velsignet og har fået mange 
bønnesvar.

Vi ønsker bare at være et lille 
bitte hjørne af Herrens vingård.”

”Det er en økumenisk gruppe, 
hvor der bl.a. også var en katolik 
til stede, og man tog emner fra en 
krukke, læste op, tilføjede lidt selv, 
og var i en helt naturlig dialog med 
Gud og med hinanden”, skriver 
biskoppen og tilføjer en tak og 
et tillykke:

”Til lykke med prisen – må Gud 
forsat velsigne jeres lille svage – 
men åndeligt stærke – gruppe.”

Nyt kristent gymnasium 
er klar til at søge rektor

Sognepræst Per Damgaard Pedersen fra Kristkirken i Kolding 
er formand for Dåbsinitiativet, hvor præster besøger nybagte 
forældre i sognet for at tale om tro og dåb.

I TV 2’s indslag om Dåbsinitiativet den 18. juni svarer Per Dam-
gaard på kritik fra en radikal ordfører.

Nej, mener en radikal politiker. Men kirken er registreringsorgan og får derfor dataoplysninger. 
Af Bodil Lanting

- Før i tiden skulle fædrene jo 
komme ned på kirkekontoret 
og fortælle, at de havde fået et 
barn. Nu får vi direkte elektro-
nisk besked fra hospitalet. Jeg 
vil gerne ud og sige tillykke. 
Jeg vil gerne sige, at de kom-
mer os ved, siger sognepræst 
Per Damgaard Pedersen fra 
Kolding til TV 2.

Sognepræsten var med i en 
udsendelse på TV2 sidste søn-
dag, hvor han fortalte om det 
nye tiltag fra Folkekirkens side. 
Samtidig svarede han på kriti-
ske spørgsmål fra den Radikale 
Tommy Petersen.

Per Damgaard er formand for 
en styregruppe i Landsforeningen 
af menighedsråd, som arbejder 
med at sikre, at fl ere bliver døbt i 
Folkekirken. I Folkekirkens Dåbs-

initiativ oplever man, at mange 
forældre vælger at ”lade barnet 
selv træffe afgørelsen”. Men den 
indstilling vil styregruppen helst 
gøre op med. Derfor samler grup-

pen inspiration gennem ideer og 
initiativer, der henvender sig til 
gravide, forældre, faddere og de 
0-12 årige for at øge tilslutningen 
til dåb.

Radikal kritik
Tommy Petersen fra De Radi-

kale sammenligner præsternes 
opsøgende arbejde med det, man 
ser hos for eksempel Jehovas 
Vidner, der går fra dør til dør for 
at hverve medlemmer.  

- Det er en strategi, som andre 
religiøse organisationer har be-
nyttet sig af. Det, der formildner 
det her, er, at Folkekirken trods 
alt kun kontakter sine medlem-
mer, siger Tommy Petersen. Han 
undrer sig dog over, at kirken har 

TILLYKKE 
MED DIT BARN!

OVERVEJER DU, 
OM DIT BARN SKAL DØBES?

Præsterne fra Dåbsinititativet 
uddeler folderen ’Tillykke med 
dit barn’ til forældre, som har 
fået en lille ny.

adgang til de personlige oplysnin-
ger, som gør, at præsterne kan 
opsøge private borgere. 

Civilregistrering 
og personlig kontakt

Som svar på kritikken siger 
Per Damgaard Pedersen dels, 
at præsten bliver godt modtaget 
hos de nybagte forældre, dels 
at Folkekirken udfører et offi cielt 
registreringsarbejde.

Før i tiden kom den stolte, 
nybagte far op til præsten med 
fødselsattesten, og så kunne 
præsten ønske tillykke. Nu om 
dage får præsterne tilsendt elek-
troniske oplysninger om nyfødte 
gennem civilregistret. Blandt 
disse vil præsterne kun opsøge 
forældre, som er medlemmer af 
Folkekirken, så der er tale om 
medlemspleje. 

Og så er det skønt med den 
personlige kontakt, som ellers er 
gået tabt med den elektroniske 
formidling, mener Per Damgaard.

Også den tidligere generalse-
kretær i Luthersk Mission, Jens 
Ole Christensen, præst i Fredens-
Nazareth Sogn i København 
opsøger nybagte forældre.

- Jeg lægger ikke skjul på, 
hvad jeg vil. Jeg siger selvfølge-
lig, at vi reklamerer for os selv. 
Det plejer folk at smile venligt 
til, siger Jens Ole Christensen i 
TV2-programmet.  

Tværkirkelig forbønsgruppe i 
Maribo fi k Initiativprisen 2017

- Må Gud velsigne jeres lille 
svage - men åndeligt stærke 
gruppe, sagde Steen Skovs-
gaard, da han gav initiativpri-
sen til bedegruppen.

Borgmester Eik Dahl 
Bidstrup er formand for 
det nye gymnasiums 
bestyrelse.

Marianne Gaarden bliver 
Lolland-Falsters nye biskop
Den 53-årige Marianne Gaarden, som 
er teologisk konsulent i Helsingør Stift, 
skal afl øse Steen Skovsgaard som bi-
skop over Lolland-Falster. 

Marianne Gaarden, som har udtrykt, at 
hun vil styrke og udbygge kirkens diakoni, 
fi k 206 af de i alt 417 stemmer, der var 
afgivet i anden runde af bispevalget. Stem-
meprocenten var på 88,3 %.

I første omgang var der fi re kandidater til 
bispeembedet, nemlig Marianne Gaarden, 
Michael Fagerlund, Christina Rygaard Kristiansen og Poul Joachim 
Stender. Af disse fi re gik kun Marianne Gaarden og Christina 
Rygaard Kristiansen videre til 2. runde.

Marianne Gaarden tiltræder 1. september og bispevies søndag 
den 10. september 2017 kl. 14 i Maribo Domkirke.

Bodil
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Historien om den store bryllupsfest
15 En af gæsterne, som havde hørt, hvad Jesus havde 

sagt, udbrød nu: »Det må være en stor velsignelse at blive 
inviteret med til festen i Guds rige.« 16 Jesus svarede med 
en historie: »Der var engang en mand, der ville holde en 
stor fest og sendte indbydelser ud til mange mennesker. 17 
Da tidspunktet for festen var kommet, sendte han sin tjener 
af sted for at sige til de indbudte: ‘Nu må I komme, for alt er 
parat!’ 18 Men de begyndte alle som én at komme med und-
skyldninger. ‘Jeg har lige købt en mark, og jeg må ud at se 
på den,’ sagde den første. 19 ‘Jeg kan desværre ikke komme,’ 
sagde den anden, ‘for jeg har lige købt fem par okser, og jeg 
skal hen og prøve dem.’ 20 ‘Jeg er lige blevet gift,’ sagde den 
tredje. ‘Derfor kan jeg desværre ikke komme.’ 21 Da tjeneren 
vendte tilbage og meddelte, hvad de indbudte havde sagt, 
blev hans herre meget vred og sagde til ham: ‘Gå straks ud 
på byens gader og stræder og indbyd de fattige, de blinde, de 
lamme og andre handicappede, og bring dem herhen.’ 22 Kort 
efter kom tjeneren tilbage og meddelte: ‘Jeg har gjort, som du 
sagde, men der er stadig plads til fl ere.’ 23 Hans herre sagde 
da: ‘Så gå ud på landevejene og ved hegnene og overtal alle 
dem, du kan fi nde, til at komme, så mit hus kan blive fuldt.’ 
24 Det siger jeg jer: Ingen af de først indbudte kommer med 
til mit festmåltid.«

25 Store menneskemængder fulgte Jesus, og han vendte 
sig til dem og sagde: 26 »Enhver, som vil være min discipel, 
skal sætte mig højere end sin far og mor, sin ægtefælle og 
sine børn, sine brødre og søstre - ja, højere end sit eget liv.” 

Søndagens tekst: Luk 14,15-26 

Henri Nissen

Krista Revsbech

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

Denne lignelse fortæller en helt 
absurd hændelse: ALLE de 
inviterede gæster sagde nej til 
invitationen.

Når Jesus fortalte en lignelse, 
havde han altid én pointe. Det 
drejer sig ikke om at tolke 
detaljerne i lignelsen, som fx 
hvem manden med okserne er 
et billede på, osv. Jesus havde 
én ting, han ville fortælle.

Hvad var hans pointe i denne 
lignelse?

De naturlige gæster
Når man holder fest, er der 

altid nogle naturlige gæster. 
Fætter Peter, moster Ruth, en 
gammel nabo, en skolekam-
merat…

På samme måde er det med 
Guds rige, siger Jesus. De 
naturlige gæster ville på Jesu 
tid være jøderne. Det var dem, 
Gud havde lavet en pagt med, 
og som han sendte profeter til.

Men Jesus siger overrasken-
de, at det ikke er sikkert, at man 
skal sidde med ved bordet, bare 
fordi man er en af de naturlige 
gæster.

Dvs. selvom man er jøde og 
er vokset op med troen på Gud, 

står man ikke nødvendigvis på 
bordplanen til den himmelske 
fest.

I dag ville de naturlige gæster 
måske vær børn fra kristne 
hjem. Det er børn, som har 
været med i søndagsskole eller 
børnekirke og har en tilknytning 

til en kirke.
Men på samme måde som 

dengang vil Jesu budskab til os i 
dag være, at det ikke er sikkert, 
at man skal sidde med ved bor-
det, selvom man er vokset op i 
en kristen familie og kommer i 
en kirke.

Jeg vil gerne - men
De, der siger ”nej”, har ikke 

nødvendigvis modstand over 
for Jesus. Mange siger:

Jeg vil gerne komme, MEN…
I dag ville nogen måske sige: 

Jeg har ikke lige tid til at gå i 
kirke. Når jeg bliver ældre, så…

Eller man siger: Det med 
Jesus fylder ikke så meget i 
mit liv lige for tiden. Der sker så 
meget andet. Når jeg får mere 
tid og ro, vil jeg tænke noget 
mere på det.

Jeg vil gerne, men…

De unaturlige gæster
Det gode budskab er, at 

festen ikke bliver afl yst, selvom 
alle naturlige gæster siger nej. 
Tværtimod. Manden beslutter 
at invitere ALLE. Først nævnes 
de mennesker, som blev be-
tragtet som samfundets bund. 
Dernæst inviteres alle, uanset 
hvem de er.

Jeg ved ikke, om du kan 
forestille dig en fest uden en 
eneste af de naturlige gæster. 
Ingen familie og venner til den, 
der holder festen, kun en række 
tilfældige mennesker, som tak-
kede ja til invitationen.

Sådan inviterer Gud alle til 
fest hos sig.

At sige ja eller nej
Du skal ikke misforstå det. 

Det betyder ikke, at Gud elsker 
de unaturlige gæster mere end 
de naturlige. Det betyder heller 
ikke, at kun de unaturlige gæ-
ster kommer med.

Jesu pointe er, at din bag-
grund, etniske oprindelse, reli-
giøse opvækst, fortidens fejl og 
synder osv. intet gør fra eller til i 
forhold til at komme med eller ej. 
Det eneste, der betyder noget, 
er, at du i dag siger ja til den 
frelse, Gud har sendt.

Pointen er, at det handler 
ikke kun om at være inviteret, 
det handler om at sige ja til 
invitationen – sige Ja til Jesus.

Hobby eller prioritet
Teksten stiller dig et vigtigt 

spørgsmål: Er Gud en hobby 
eller er det din prioritet?

Jesus beder os om at tage en 
beslutning i dag. Ikke i morgen, 
men i dag.

Det, der er vigtigt – det skal 
du vælge NU!

Det andet kan du altid gøre 
en anden gang.

Marken er der også i mor-
gen. Okserne er der i morgen. 
Konen – Ja hun er der vel også 
i morgen. Men at gøre dig klar 
til fest, det er i dag og ikke i 
morgen. Det er i dag, Jesus 
spørger, om du vil vælge ham 
som det vigtigste i dit liv. Det er i 
dag, han gerne vil have dit svar.

Findes der noget, der er 
vigtigere for dig i dag end den 
frelse, han tilbyder dig?

Sig JA til Jesus

Præst i Kristuskirken, 
Baptistkirken i Odense 

Guds invitation gælder alle. Din baggrund, etniske oprindelse, religiøse opvækst, fortidens fejl og 
synder osv. gør intet fra eller til i forhold til at komme med eller ej. Det eneste, der betyder noget 
er, at du i dag siger ja til den frelse, Gud har sendt.
  

Irak tur/retur
I sidste uge fi k jeg mulighed for at komme til Irak. Jeg har 
beskrevet vores korte ophold på side 12-13. 

Vi danskere kan heldigvis vende tilbage til freden og velstan-
den og alt det andet, som vi ofte tager som en selvfølge - og 
sjældent siger Gud tak for. 

Anderledes er det med de kristne i Mellemøsten. 
Jeg talte med en, som sagde: ”Her hos os har der altid været 

krig. Så længe jeg kan huske, har vi været i en form for krig... ”
For nogle år siden kom så Islamisk Stat, som den hæsligste 

udgave af islam. Og den største trussel imod de kristne. Des-
værre har denne udgave større opbakning end vi forestiller os, 
og den kan også begrundes i Muhammeds ord og Koranen.

Det er forståeligt, at henved en million kristne er fl ygtet til 
Vesten. Og vi bør tage godt imod disse medkristne.

Den islamiske verdenskrig
Vi har i Danmark været velsignet med over 70 år uden krig. 

Vi har ikke stridende militser. Vi har stort set ikke oplevet terror. 
Vi har ingen mangel på mad, vand eller huse. Vores skoler og 
sygehuse fungerer stort set godt.  

Men på det seneste er den islamiske verdenskrig også kom-
met til vores sikre del af verden. Meningsløs terror rammer nu 
ikke blot jøderne i Israel og de kristne i Mellemøsten. Den går 
også ud over tilfældige og uskyldige i Europa.

Ikke den samme gud...
Vi kan ikke længere forholde os til islam, som mange kultur-

radikale politikere - og naive kirkefolk - hidtil har gjort. 
Hvordan kan vi invitere muslimske imamer til at prædike i 

folkekirken, eller intellektuelt argumentere for, at Allah bare er 
et arabisk navn for ”den samme gud”, når vi ser, at den ånd, 
der hersker i islam er helt modsat kristendommen? 

Denne uheldige sammenblanding af islam og kristendom, 
som nogle kirkelige har gjort sig skyldige i, fordi de ønsker at 
være favnende eller politisk-korrekte, gør det blot vanskeligere 
for både danskere og indvandrere at fi nde den ægte gud. 

Det væsentlige er nemlig ikke, om muslimer eller andre tror 
på ”gud”. Det afgørende er, om de tror på Jesus Kristus, og 
ser Gud (eller Allah) gennem den store åbenbaring af Guds 
kærlighed og frelse, som Jesus var og er.

Vi bør vise fl ygtninge - også muslimer - al mulig 
næstekærlighed. Men vi bør aldrig foregøgle os 
selv eller andre, at ”vi tror jo på det samme”. 

Dét véd de muslimer, som er blevet kristne. Og 
dem bliver der heldigvis fl ere af. For mens Satan 
raser gennem islamisk fanatisme, sejrer Jesus og 
hans budskab i muslimernes hjerter.

Af redaktør Henri Nissen

Teksten stiller et vigtigt spørgsmål: Er Gud en hobby eller din prioritet?
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Af Michelle Aaen

Elev på Mariager Højskole

Hvordan kan vi anerkende 
ham uden at ryge i den for-
kerte grøft og give ham for 
meget plads i vort liv? Og 
hvordan opretholder vi et 
sundt billede på Satan? 

Hvilken plads har Satan?
Gennem tiden har ondskab 

været Satans identitet. Han 
er det komplet modsatte af 
Guds karakter. Det er vigtigt, 
at vi hviler på vor tro, for ellers 
kan vi have tendens til at få 
et forvrænget syn på Satan, 
som kan være et farligt valg for 
vores liv. Vi kan enten vælge at 
underkende Satans eksistens 
eller overfokusere på Satan 
frem for Jesus, som overvandt 
døden og dermed også Satan. 
Den største fejl vi mennesker 
kan gøre, er at prise Satan 
frem for Gud, fordi man hellere 
vil leve i ondskab og synd og 
altså ikke lyset, som åbenbarer 
synd for os.

Enhver af disse antagelser 
tilfredsstiller Satan. Den eneste 
måde hvorpå vi kan undgå at 
følge djævelens vej, er ved at 
stole på Guds ord og følge ham, 
for det er som sagt kun Jesu 
død på korset, som er vores 
frigørelse. 

Denne verdens fyrste
Satan er skabt af Gud. Alt 

hvad Gud har skabt er godt. 
Også Satan. Han blev skabt 
i kærlighed, og Biblen fortæl-
ler om, at han var en af Guds 
smukkeste skabninger, ær-
keenglen (bla. Eze 28:12-15). 
Men fordi Satan også var skabt 
med en fri vilje, vendte han Gud 
ryggen. Satan gjorde oprør mod 
Gud og ville selv være Gud. 

Det vides ikke præcist hvor-
når, Satan vender sig væk fra 
Gud, men det må være efter 
Satans skabelse og før Jordens 
skabelse, fordi vi jo læser om 
Satan, der frister Adam og Eva. 
Satan er altså skabt af Gud, ikke 
selv Gud. 

Vi ser hans magt udspille sig 
fra fristelsen af Adam og Eva til 
fristelsen af Jesus i ørkenen, og 
vi ser ham virksom i dag, med 
tiltagende magt og kraft. Men en 
dag skal magten tages fra ham, 
og én gang for alle skal vi leve 
med Gud. Det er Gud, der tilla-
der Satans magt, og han styrer 
verden hen mod et bestemt mål, 
nemlig frelsesplanen. 

Guds rige på jord
Der skelnes mellem Guds 

rige og Satans rige. Guds rige 
er i himlen, men Guds rige er 
også der, hvor hans vilje føres 
igennem. Så når vi beder vores 
fadervor, beder vi om, at Guds 
vilje må ske på jorden, som den 
sker i himlen. 

Men da Jesus kom, sagde 
han ”Guds rige er nær”. I ham er 
Guds rige. Han opfylder kravene 
om at leve op til Guds vilje. Og 

på denne måde blev Satans rige 
trængt tilbage. 

Midt i Satans territorium, midt 
i denne faldne og syndige ver-
den, som er underlagt Satans 
magt, fik Gud et sted, hvor 
hans vilje blev udført. Dette 
sted var Kristi liv. Kristus repræ-
senterede Guds rige på jord. 
Og da Jesus farer til himmels, 
overlader Gud ikke bare jorden 
til syndens magt. Men Guds 
rige var kommet til jorden for at 
blive. Jesus sagde: »Sandelig, 
sandelig siger jeg dig: Den, der 

ikke bliver født på ny, kan ikke 
se Guds rige« (Joh 3:3).

Paulus bruger ofte udtrykket 
“I Kristus”. Dette forstås næsten 
bogstaveligt. Satan hersker i 
denne verden. Gud hersker “I 
Kristus”. Vi er som menighed 
kaldet til at være “I Kristus”, hvor 
Satans magt er brudt. 

 
En ond Gud?

Spørgsmålet kan opstå: er 
det i virkeligheden Gud, der er 
ond? Gud lader os leve i elen-
dighed og bundet af synden i 
denne verden. Godt nok kan vi 
blive frigjort fra synden ved at 
leve i ham, men hvis Gud er al-
mægtig og har skabt Satan, så 
kunne han jo lige så let udslette 
ham nu. Jo før jo bedre. 

Men kampen mellem Gud og 
Satan er allerede afgjort. Gud 
har en gang for alle vundet over 
Satan. Han satte ham ud af spil-
let ved menneskets skabelse, 
men fordi mennesket valgte at 
lade Satan beholde magten, 
var Gud nødt til at tilintetgøre 
Satans magt udelukkende ved 
egen kraft. Og det er, hvad der 
er sket på korset. Men Gud 
arbejder kun ud fra kærlighed. 
Han elsker os, og han ønsker, 
at vi skal vælge at elske ham 
igen. Han gør det for at give 
mennesker mulighed for at for-
lade syndens vej og slå ind på 
Guds, inden ”den nye verden” 
(Åb 21,1-8). 

Åndelig krigsførelse
Frelsen giver os et nyt liv i 

Kristus, men derfor er syndens 
natur stadig til stede i menne-
skets personlighed. Det er den 
synd, hvis natur altid vil være i 
strid mod Gud og evigt prøve 
at trække os væk fra Guds vej. 
Denne syndige natur kan ikke 
blive gjort god i egen kraft. Vi 
må ved Guds almægtige hjælp 
korsfæste vor gamle natur sam-
men med Jesus (Gal 5:26-21). 
Det at overkomme sin gamle 
syndige natur er ikke blot en 
engangs forestilling. Det er en 
daglig kamp, hvor den kristne 
må gå til korset og minde sig 
selv om, at man følger Jesus og 
ikke sine egne drifter og lyster 
(Rom 6:6). Det er en fantastisk 
kamp, med masser af barmhjer-
tighed og nåde fra Gud.

”Nok lever vi som andre men-
nesker, men vi kæmper ikke 
som verdslige mennesker. Vore 
kampvåben er ikke verdslige, 
men mægtige for Gud til at 
bryde fæstningsværker ned. Vi 
nedbryder tankebygninger og 
alt, som trodsigt rejser sig mod 
kundskaben om Gud, vi gør 
enhver tanke til en lydig fange 
hos Kristus.”. (2 Kor 10:3-5)

Både synden og Satan mister 
sit greb. Og vi vil opleve at kun-
ne leve i den frihed, som Kristus 
i sin kærlighed har foræret os. 

Vores frelse, ingen fare
Satan er langt mere magtfuld, 

end vi mennesker er - uden 
Gud. Men Gud har ikke gjort os 
magtesløse. På grund af korset 
og frelsen har Gud gjort Satan 
magtesløs! Han har overvundet 
Satans magt her på jorden. Men 
fordi vi i os selv er bundet til 
synden og er magtesløse, er det 
kun ”i Kristus”, at Satans magt 
ophører. Og på grund af Jesu 
offer er Satan nu som en lænket 
hund, der står og gør. Man bliver 
kun bidt og skamferet, hvis man 
selv går for tæt på den rasende 
hund.

Jesus kalder os til et liv i 
frihed. Og friheden har vi fået 
skænket, spørgsmålet er bare, 
om vi tager imod. Som før 
nævnt er det liv ikke noget, som 
tilfredsstiller vores gamle natur. 
Det er derfor nemmere at leve 
efter verdens forpligtelser og 
normer og glemme at komme 
til korset og lade det gamle dø. 
Men kun ved at gøre dette vil 
vi skridt efter skridt leve det liv 
mere og mere, som Jesus har 
kaldet os til. 

”Så er der da nu ingen for-
dømmelse for dem, som er i 
Kristus Jesus.” (Rom 8:1).

”Hvem vil anklage Guds ud-
valgte? Gud gør retfærdig.” 
(Rom 8:33).

”For jeg er vis på, at hverken 
død eller liv eller engle eller 
magter eller noget nuværende 
eller noget kommende eller 

kræfter eller noget i det høje el-
ler i det dybe eller nogen anden 
skabning kan skille os fra Guds 
kærlighed i Kristus Jesus, vor 
Herre”. (Rom 8:38-39).

”I er af Gud, kære børn, og 
I har overvundet dem, for han, 
som er i jer, er større end han, 
som er i verden.” (1. Joh 4:4).

”De har besejret ham ved 
Lammets blod og ved deres 
vidnesbyrds ord.  De havde ikke 
livet for kært til at gå i døden.” 
(Åb 12:11).

Vores identitet ligger i Guds 
ord, i de vers som kan minde 
os om at leve et liv i frihed og 
ikke i frygten for det onde. Det 
onde har ingen magt over os, 
for vi lever i Kristus, separeret 
fra denne verdens magt. 

Bibliografi 
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Den sejrende 
og den faldne
Biblen taler om Satan som magthaver, men samtidig overvunden. Hvordan kan 
det hænge sammen, og hvordan forholder vi os til, at Satan er virksom på jorden i dag?

Satan er mere magtfuld, end vi mennesker er - uden Gud. Men Gud har ikke gjort os magtesløse. På grund 
af korset og frelsen har Gud gjort Satan magtesløs! 

Men da Jesus kom, 
sagde han ”Guds 

rige er nær”. I ham 
er Guds rige. Han 

opfylder kravene om 
at leve op til Guds 
vilje. Og på denne 

måde blev Satans rige 
trængt tilbage. 

Lørdag den 8. juli til lørdag den 15. juli 2017 (uge 28)
Kom og vær med til en festlig, hyggelig og indholdsrig uge.

Sidste tilmelding den 28. juni på aleneforældre.dk

FAMILIEFERIE 
FOR ALENEFORÆLDRE  

PÅ GAMMELBRO CAMPING
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Kære Orla Lindskov
Jeg er en mand i tresserne. 

Jeg tænker meget over alle de 
ubesvarede bønner, jeg i tidens 
løb har bedt.

Der er noget, jeg har bedt om 
i årevis. Men som jeg endnu ikke 
har set opfyldt. 

Jeg føler, at min tro på grund af 
det er stærkt anfægtet.

Ind imellem føler jeg mig syg 
i min krop med mavesmerter og 
med hovedpine.

Jeg er ikke gået til min læge 
med disse symptomer, for hvis 

jeg fortæller ham årsagen, er jeg 
bange for, at han ikke ville kunne 
forstå mig. Det handler nemlig 
om mine børn og deres forhold 
til troen.

Jeg har bedt for dem, fra de 
var små og boede hjemme. Jeg 
har lært dem at bede og lært dem 
om troen. 

Men nu er de voksne og bor 
ikke mere hjemme. Nu ser det så 
ud til, at de slet ikke har brug for 
Gud og for troen.

De går aldrig i kirke. Jeg har tre 
børn, og det gælder for dem alle 

tre, at de tilsyneladende har valgt 
at klare sig uden Gud. 

Vi taler heller aldrig om troen, 
når vi er sammen. Jeg har forsøgt. 
Men det gik ikke. 

De er søde, rare og venlige. 
Men de er tilsyneladende optaget 
af helt andre ting.

De er alle kommet godt på 
vej. De har godt arbejde, har 
gode hjem, og de er venlige og 
hjælpsomme overfor min hustru 
og mig. Men min store sorg er, at 
de ikke søger Gud. Det er jo trods 
alt det vigtigste.

Hvorfor hører Gud ikke mine 
bønner for dem?

Det jeg beder om, nemlig mine 
børns frelse og bevarelse, må jo 
være noget, der er efter hans vilje.

Jeg vil være taknemmelig, hvis 
du vil bede for mit helbred, for 
tvivlen gnaver også i mit helbred.

Med venlig hilsen
En ulykkelig far

Kære ulykkelige far
Allerførst vil jeg sige, at Gud 

har hørt alle de bønner, du i åre-
nes løb har bedt for dine børn. 
Han er langt mere interesseret 
i at få dem ind til sig, end vi har 
mulighed for at fatte. 

Vi har ofte svært ved at forstå 
Guds tid, Guds time. Vi vil gerne 
se Gud gribe ind hurtigt. Men Gud 
har sin egen tid, time og plan.

Det er desuden vigtigt at skelne 
mellem bønhørelse og bønnesvar. 
Der kan godt gå lang tid imellem, 
at Gud hører vores bøn og så at 
vi får det, vi har bedt om.

Den ventetid har vi mennesker 

ofte svært ved at klare. Især da 
når vi ved, at vores bønner er 
efter Guds vilje.

Men som sagt, Gud arbejder 
i overensstemmelse med dine 
bønner. Der er bare noget i hans 
tanker og planlægning, som vi 
ikke kan se og heller ikke kan 
fatte. Guds tanker er på et hø-
jere og langt mere fuldkomment 
plan, end vores tanker. For det 
meste kan vi ikke se ind i ”Guds 
værksted”.

Man taler også om, at Gud 
gemmer og bevarer vores bønner 
i guldskåle. Når guldskålen er 
fyldt, kommer bønnesvaret.

I forbindelse med at du venter 
på bønnesvar, så tænk på Abra-
hams forbøn for hans brodersøn, 
Lot, som boede i syndens by, 
Sodoma. 

Længe og indtrængende hav-
de Abraham bedt for ham. Men 
der skete tilsyneladende ikke 
noget. Der kom ingen forandring 
med Lot eller med hans liv. Men 
så står der pludseligt i 1. Mosebog 
kap. 19, vers 29:  

”Dengang Gud tilintetgjorde 
Jordan-dalens byer, huskede 
han Abraham og sendte Lot 
væk fra den ødelæggelse, han 
bragte over de byer, hvor Lot 

havde boet.”
Gud huskede Abrahams bøn-

ner og frelste Lot.
Kære ulykkelige far, jeg synes, 

der er trøst at hente for dig i denne 
beretning om Abraham og Lot. 

Til slut vil jeg sige: 
- Bliv ved med at bede for 

dine børn. Stol på, at Herren vil 
gribe ind. Lad ikke ventetiden så 
tvivl i dig. 

Jeg vil bede om, at tvivlen 
ikke må gnave og ødelægge dit 
helbred, og om at du må få tro 
og hvile i stedet for tvivl.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

BREV:           

Et brev til Orla Lindskov:
Jeg skriver dette brev til dig, 

fordi min hustru siger, at jeg er 
ved at blive ond.

 Min situation er den, at jeg i 
nu snart mange år har været syg. 
Jeg har været sengeliggende det 
meste af tiden. Dog er jeg af og til 
oppe for at gøre den smule gavn i 
vores hus, som jeg formår.

Min eneste datter bor stadig 
hjemme. Hun støtter både mig og 
min hustru meget. 

Jeg synes, det er underligt, at 
netop jeg skulle få lagt sådan en 
langvarig sygdom på mig.  

Menighedens ældste har været 
her og har bedt for mig og salvet 
mig med olie. Mange velmenende 

kristne er kommet i vores hus for 
at bede om helbredelse for mig. 
Men intet af det har hjulpet. 

Det er, som om sygdommen er 
et uhyre, som holder mig fanget. 
Når alle de gode menneskers tro 
ikke har befriet mig fra sygdom-
men, så har jeg så godt som 
sluppet troen. Jeg er ikke blevet 
ond. Snarere bitter og frustreret 
over min situation. Jeg er blevet 
selvisk og selvoptaget. Jeg kan 
ikke kende mig selv igen.

Hvad synes du, jeg skal gøre?
Mvh.

Den Sengeliggende

Kære Sengeliggende
Jeg tror ikke, det er Guds me-

ning, at sygdommen skal overtage 
dig og dit hjem. 

Men det er netop det, sygdom-
men gør, hvis den uforstyrret får 
lov til at fortsætte sit værk med dig. 

Den underlægger sig ikke kun 
dit legeme. Den overtager også 
dine tanker med bitterhed og 
frustration. 

Sygdommen har fået magten, 
og den beholder magten, hvis du 
ikke selv gør noget. Gør ikke din 
helbredelse udelukkende afhæn-
gig af andres bøn og tro.

Forsøg at give sygdommen og 
det negative mindre plads i dine 
tanker dag for dag. Stadigt mindre. 

Så vil sygdommens magt over 
dig svinde.

Jeg ved, det er en kamp. Men 
Helligånden vil komme dig til 
hjælp, når du kæmper i Jesu navn. 

 Jeg ved, at langvarig sygdom 
kan medføre bitterhed, frustration. 
Det kan også gøre mennesker 
selviske og selvoptagne. Men det 
er netop i sådanne negative sinds-
tilstande, at sygdom trives bedst. 

At Gud bliver stærkere i dig 
betyder ikke nødvendigvis fysisk 
helbredelse. Men du vil få det 
bedre i din sjæl. Og netop det er 
et vigtigt skridt på vej mod fysisk 
helbredelse.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min sorg er, at mine børn lever uden Gud 

Gud hører din bøn og vil svare når tiden er inde

Min sygdom gør mig bitter! Lad Gud få mere plads i dit liv 

Ind imellem føler jeg mig syg i min krop med mavesmerter og 
med hovedpine...

Bliv ved med at bede for dine børn. Stol på, at Herren vil 
gribe ind. Lad ikke ventetiden så tvivl i dig. 

Sygdommen tager ikke kun magten over dit legeme. Den over-
tager også dine tanker med bitterhed og frustration. 
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Af Anette Ingemansen
Foto: IMT

Under Holocaust fi k den lille 
dreng Chaim, som andre jøder, 
tatoveret et nummer på armen, 
da han kom i koncentrations-
lejr. Mange år senere viser han 
sin arm frem en eftermiddag 
på et lejrsted ved Middelfart. 
Men nummeret er der ikke læn-
gere. Der er kun et ar tilbage.

- Da jeg var ung og skulle i den 
israelske hær, fi k jeg anbefalet 
at få nummeret fjernet, da det 
kunne give mig problemer. Min 
søster var en hårdfør dame, og 
hun tog et varmt strygejern og 
satte det på min arm. På den 
måde blev mit nummer brændt 
væk,« fortæller Chaim, der nær-
mer sig de 75 år.

Han og ægtefællen Geola på 
70 år er sammen med en gruppe 
af jøder på tur til Danmark for at 
møde menigheder og kirker og 
se landet. Det er Maxim Katz, 
der er ansat i organisationen 
»Chosen People«, som arbejder 
blandt russiske jøder i Israel, og 
»Ordet og Israel« i Danmark, 
som står bag turen.

Maxim Katz organiserer fl ere 
ture til Europa hvert år, for det 
er en rigtig god måde at fortælle 
jøder om Jesus.

- Sidste år havde vi otte ture, 
hvor vi besøgte lutherske menig-
heder i Polen, Tyskland og Dan-
mark. Det er en optimal måde at 
introducere dem til kristendom-
men uden for Israel. Vi har ti dage 
til at være sammen med dem, 
lære dem om Bibelen og vise 
dem kærlighed, samtidig med at 
de møder andre kristne, fortæller 
Maxim Katz.

Toget kørte til KZ-lejr 
Selv om Chaim ikke var ret 

gammel under Holocaust, husker 
han det, som var det i går.

- Der skete nogle frygtelige 
ting, jeg ikke kan glemme. Nogle 
gange har jeg stadig mareridt, og 

så vågner jeg op med bankende 
hjerte. Jeg falder til ro igen, når 
jeg konstaterer, at jeg er o,k., og 
jeg ved, min kone er ved siden af 
mig. Vi er sikre,« fortæller Chaim, 
der til daglig bor i Jerusalem.

Chaim er født i Bulgarien, 
og han tænker tilbage på den 
morgen, da tyskerne kom og 
førte ham og familien og mange 
andre jøder ned til stationen i 
byen. Toget skulle bringe dem til 
en af landets koncentrationslejre. 
Kirken i Bulgarien støttede jø-
derne, og mange kristne forsøgte 
at forhindre toget i at køre ved at 
lægge sig på skinnerne. Men det 
hjalp ikke.

Toget satte i gang, og Chaims 
far, der var en stor mand på næ-
sten to meter, smadrede vinduet 
i togvognen og hoppede ud sam-
men med en ven.

»Inden han fl ygtede, efterlod 
han min mor med ordene: ‘Hvis 
jeg overlever, fi nder jeg dig’,« for-
tæller Chaim. Det lykkedes hans 
far at fl ygte op i bjergene, hvor 
han sluttede sig til en oprørs-
gruppe ledet af Tito, der senere 
blev præsident i Jugoslavien.

Børn blev brugt til forsøg
I koncentrationslejren kom 

hans mor og søster til at arbejde 
i køkkenet, mens han gik med 
de andre børn i børnehave, som 
det hed. I virkeligheden var det 
et laboratorium, som var ledet 
af en læge, der brugte børnene 
til forskellige frygtelige eksperi-
menter som at ændre øjenfarve 
eller at sprøjte petroleum ind i 
blodårerne.

»Jeg blev udsat for forskellige 
grimme forsøg, men jeg over-
levede, fordi jeg var en robust 
dreng. 

Den 5. maj 1945 om morgenen 
var der usædvanlig stille i lejren. 
Kvinder og mænd begyndte 
forsigtigt at åbne dørene til 
barakkerne, da de opdagede, 
at tyskerne var væk. Ude i det 

fjerne kunne de høre rumlen af 
store køretøjer, og de sagde til 
hinanden: Nu kommer russerne.

»Vi så fi re tanks og en jeep. 
Her var der en chauffør og en 
høj mand med et stort skæg. Han 
var i en militæruniform, der var 
dekoreret med medaljer, to røde 
stjerner,« fortæller Chaim og 
viser, hvor de sad på uniformen.

»Da han kom til vores barak, 
skubbede han døren op og råbte: 
‘Mathilda, Mathilda’. Det var 
navnet på min mor. Min søster 
genkendte ham og råbte: ‘Far’, 
min mor kom langsomt frem, for 
hun var meget træt og udmattet. 
Min far løftede min mor og kram-
mede hende. Jeg holdt mig tæt til 
min mor, og jeg spurgte hende: 
‘Er det zaren?’ ‘Nej, det er din far’. 

Kom til Israel i 1948
Efter Anden Verdenskrig vend-

te familien hjem til Bulgarien, 
men Chaims far ønskede at 
rejse til Palæstina sammen med 
mange andre jøder i Bulgarien 
for at være med i oprettelsen af 
staten Israel.»Myndighederne 
afviste fl ere gange, at min far 
kunne forlade landet. Til sidst 
kontaktede han Tito, som han 
havde kæmpet sammen med. 
Tito trak i nogle tråde, så vi 
kunne forlade landet,« forklarer 
Chaim, der sammen med 6000 
bulgarske jøder kom til Israel i 
1948.

»Det var et hårdt liv i begyndel-
sen, for vi havde ingenting. Men 
vi overlevede, fordi vi fi k mad af 
amerikanerne.«

”Nogen vågede over mig”
Chaim mistede tidligt sin far, 

og hans mor måtte arbejde for 
at forsørge familien. Da han var 
17 år, kom han i militæret, og de 
næste 42 år tjente han staten 
Israel på forskellig måde. Han 
var med i krigen i 1967 og i kri-
gen i 1973. I en periode var han 
i politiet. Han var også ansat i et 
ministerium og var i en årrække 
i Interpol.

»I de år gjorde jeg nogle ting, 
som jeg ikke er stolt af,« forklarer 
Chaim uden at uddybe det. »I 
alle årene følte jeg, at jeg ikke 
var alene. Der var noget eller 
nogen, som vågede over mig. 
Det er ikke til at forklare, jeg 
vidste det bare.«

Begyndte at søge Gud
Spørgsmålet om Guds eksi-

stens begyndte at køre i Chaims 
tanker, og det fi k ham til at søge 
Gud. Han fi k undervisning i den 
jødiske lære, og efter nogle år 
spurgte en rabbiner ham, om han 
ville gå i dybden med studierne, 
for Chaim var en kvik elev.

»Jeg begyndte at fordybe 
mig i den jødiske mystik, og jeg 
mødtes med andre om aftenen 
fra midnat til klokken fi re om mor-
genen. Efter fi re år var jeg ikke 
tilfreds, for jeg havde ikke fundet 
det, jeg søgte efter,« fortæller 
Chaim, der på det tidspunkt 
havde været gift i mange år og 
havde familie.

Af forskellige veje fik han 
kontakt med den messianske 
jøde Maxim Katz fra »Chosen 
People«. De lærte hinanden 
at kende, og Maxim inviterede 
Chaim og hans kone Geola med 
på en tur til Polen.

»En dag stod jeg i madkøen 
sammen med to piger, som fi k 
øje på et blad på bladhylden. De 
spurgte mig, om jeg vidste, hvad 
det var. Jeg så i bladet og fortalte, 

at det var en historie, der hand-
lede om Pontius Pilatus, som 
ville erklære en såret og ydmyg 
mand for uskyldig. Men en stor 
menneskemængde krævede, at 
manden blev korsfæstet. Bag 
mig stod Maxim, som havde 
hørt det hele. Om aftenen gav 
han mig et nyt testamente på 
hebraisk, og jeg læste og læste 
til næste morgen. Jeg begyndte 
at stille ham spørgsmål, for jeg 
ville vide mere,« siger Chaim.

Bedre sent end aldrig
Maxim sørgede for, at Chaim 

kom i kontakt med en leder af 
en messiansk menighed i Jeru-
salem. Efter fl ere samtaler blev 
han en del af menigheden.

»Jeg læste evangeliet flere 
gange, og jeg besluttede, at 
jeg ville være en sand troende 
messiansk jøde. Jeg spurgte, om 
jeg kunne blive døbt,« fortæller 
Chaim, der en uge senere blev 
døbt i Middelhavet.

 I dag er det tre et halvt år 
siden.

På et tidspunkt gik det op for 
ham, hvem der havde våget over 
ham gennem alle årene.

»Herren kom til mig i mine 
tanker en aften, og han sagde 
til mig: ‘Hvorfor kom du så sent 
til mig? Kan du ikke forstå, at 
jeg har holdt øje med dig? Du 
er under mine vinger. Jeg er alfa 
og omega’. Der blev stille, og 
jeg sagde til ham: ‘Kære Herre, 
bedre sent end aldrig’,« siger 
Chaim, der oplever, at troen på 
Jesus hjælper ham til at takle de 
ting, som skete under Holocaust.

»Guds kærlighed hjælper mig 
til at bære de frygtelige ting. 
Gud har lært mig, at tilgivelsen 
er det største mål i livet. Jeg kan 
ikke glemme, men jeg har lært 
at tilgive.«

Artiklen har også været bragt 
i Indre Missions Tidende.

Messiansk jøde, som overlevede Holocaust: 

”Tilgivelse er
det største

mål i livet” 
»Guds kærlighed hjælper mig til at bære de frygtelige 

ting,  jeg oplevede, da jeg som dreng blev sendt i kz-lejr
i Bulgarien, fortæller Chaim, der i dag bor i Jerusalem.  

Chaim bor sammen med sin hustru Geola i Jerusalem. For tre et halvt år siden blev han messiansk jøde.

- Gud har lært mig, at 
tilgivelsen er det stør-
ste mål i livet. Jeg kan 
ikke glemme, men jeg 

har lært at tilgive.

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske ord. 
Bøn kan forandre dit eget liv, 
familiens og samfundets. Kom 
med i kampen og oplev, hvor-
dan din bøn bliver meningsfuld 
og virkningsfuld, når du kom-
mer i direkte kontakt med Gud.

En manual pakket med vis-
dom til at transformere dit 
bønneliv.

å www hosiap

s-
diitt

å www hhhosia

-
tt t t

Kæmp & Vind i BØN!
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Bibelsk kunst fra Kasakhstan 
udstilles i kirke i Nordnorge
Gennem hele sommeren vil 56 billeder af den kasakhstanske 
kunstner Nelly Bube kunne ses i Karasjok kirke i Finnmark.

De 56 billeder er fra vandreudstillingen ”Den store fortælling” .
– Det er meget spændende, at vi har fået denne udstilling her til 

Karasjok. Samerne er jo også et nomadefolk. Måske kan billederne 
fra en tilsvarende kultur et andet sted i verden tale på en særlig måde 
til os her, sagde provstipræst Jan Høifødt, da han åbnede udstillingen. 

Bibelfortæller Anne Kristin Aasmundtveit fortalte om Salomons 
højsang i kirkerummet, hvor Nelly Bubes bibelske billeder nu hænger.

Fra sit hjemland er Nelly Bube blandt andet kendt for sine billeder 
af landets nomadekultur, og Jan Høifødt mener, nomadekulturen fra 
Centralasien på en særlig måde vil tale til samerne i Norge.

Bibelselskapet har tidligere udstillet Nelly Bubes billeder i Nordlyska-
tedralen i Alta, og selskabet ser udstillingen som et fi nt supplement 
til bibelformidlingen og arbejdet med at oversætte Bibelen til samisk.

KPK/Bodil

Britiske kvinder aborterer tvillinger
Stadig fl ere britiske kvinder vælger abort ved fl erfoldsgraviditet. 
Det gælder ikke kun ved trillinger og fi rlinger, men også ved 
tvillingegraviditeter, skriver Dagen.se.

I løbet af 2016 valgte 141 kvinder i England og Wales en såkaldt 
selektiv abort ved fl erfoldsgraviditeter, oplyser en ny statistik fra 
det brittiske sundhedsministerium. Tallet svarer til en næsten 100 
procent øgning i forhold til det foregående år, skriver Catholic Herald.

De fl este af de selektive aborter udføres i 12. uge, og indgrebet 
begrundes med, at det vil medvirke til, at resten af graviditeten for-
løber risikofrit. Statistikken viser også, at der aborteres fl ere fostre 
med funktionsnedsættelser. De fl este er fostre med Downs syndrom, 
men fl ere vælger også at abortere fostre med læbe-ganespalte.

Det totale antal aborter i England og Wales viser dog et lille fald 
fra 2015 til 2016, hvor der blev foretaget 185.596 aborter.

Bodil

Delstat tillader abort i ni måneder
Guvernøren i Delaware i det nordøstlige USA, John Carney, 
underskrev i sidste uge en lov, som gør det muligt at abortere 
fostre gennem alle graviditetens ni måneder.

Fortalerne har fået loven gennemført nu, fordi de frygter, at 
Trump-regeringen ellers vil gribe ind overfor retten til fri abort i USA.

Abortmodstanderne har brugt næsten 100.000 dollars på kam-
pagner mod den nye lov, og de har ikke opgivet kampen. Mange 
stater, inklusive Delaware, har tidligere stemt for større beskyttelse 
af de ufødte i form af begrænsninger af retten til fri abort, krav om 
forældreaccept for mindreårige og en 24-timers betænkningstid. 
Den nye lov tilsidesætter hensynet til fostre, som forventes at kunne 
overleve uden for kvindens livmoder, hvis abortlægen mener, at 
moderens helbred er i fare.

I andre delstater som Tennessee, Ohio, South Dakota og Georgia 
har man derimod valgt at sætte en 20-ugers grænse ud fra hensynet 
til, hvornår fostre menes at kunne føle smerte. Præsident Donald 
Trump har lovet at forbyde aborter efter 20 uger i hele USA, hvis 
Kongressen accepterer det.

Bodil

Provstipræst Jan Høifødt er spændt på, hvordan Nelly Bubes bi-
belske billeder fra Kasakhstan vil fungere i de samiske områder i 
Finnmark. Foto: Martin Eikeland/Bibelselskapet.

Teologen Russell Moore er en 
af de mange kristne ledere, 
som fordømmer arrestationen 
af næsten 200 irakiske kristne, 
som nu frygter deportation fra 
USA, skriver Christian Post.

- Det er så forkert. Det er en 
dødsdom over dem, vi burde 
beskytte, skrev Russell Moore 
sidste lørdag på Twitter. Moore er 
leder af etik og religionsfriheds-
kommissionen ERLC, og han 
har netop talt om sagen på en 
national konference for sydstats-
baptisterne i Tennessee.

Tidligere straffede
USAs immigrationsmyndighe-

der (ICE) har for nylig arresteret 
de irakiske statsborgere, hvoraf 
mange tilhører det kaldæiske 
kristne trossamfund.

ICE oplyser, at mange af de 
arresterede tidligere har begået 
alvorlig kriminalitet i USA og der-
for ifølge loven kan udvises.

- Som en del af ICEs indsats 
for at komme igennem dette 
hængeparti, har bureauet for 
nylig arresteret et antal irakiske 
statsborgere, som alle har været 
dømt for forbrydelser som mord, 
voldtægt, vold, kidnapning, tyveri, 
narkohandel, ulovlig våbenbe-
siddelse og anden kriminalitet, 
udtalte ICE i forrige uge.

’Ungdomssynder’
Pårørende til de 114, som blev 

arresteret i Detroit i begyndelsen 
af juni, har protesteret og påpe-
ger blandt andet, at der er tale 
om forlængst afsluttede sager. 
Faktisk ligger forbrydelserne 
fl ere årtier tilbage, og siden da 
har de kristne levet som lovlydige 
borgere i USA.

Mange fra det kaldæiske sam-
fund stemte for Donald Trump 
ved præsidentvalget. Men det har 
fl ere af dem nu fortrudt, antyder 
avisen Detroit Free Press.

Lina Denha, hvis bror blev 

arresteret den 11. juni, fortæller, 
at embedsmændene kom ind i 
familien hus og pågreb Haydar 
Butris for øjnene af hans børn.

- Han har været her det meste 
af sit liv. Han gjorde en fejl og 
han har betalt for det. Nu har 
han børn og er en god familiefar. 
Han arbejder, betaler skat og alt 
muligt. Og så kommer I bare ud 
af det blå og banker på døren og 
pågriber ham? Det er ikke retfær-
digt, sagde Lina Dehna. 

Også den 18-årige Cynthias 
Barash er bekymret for sin far 
og fi nder behandlingen af ham 
oprørende.

- Han gjorde noget forkert for 
30 år siden. Han gjorde ikke noget 
i dag eller i går eller for et år siden, 
siger hun med henvisning til at 
hendes far i sin tid blev taget for 
besiddelse af marihuana.

En dødsdom
Russel Moore gengiver på  

Twitter hvad andre ulykkelige 
pårørende har sagt. Jeremiah 
Suleiman udtalte i forrige uge, 
at hans onkel havde boet i USA 
i 35 år, før han blev pågrebet af 
myndighederne.

- Hvis min onkel bliver sendt 
tilbage, er det reeelt som at give 
ham en dødsdom, ligesom alle 
de andre her, sagde Suleiman. 

Irakiske kristne frygter 
hjemsendelse fra USA
Kirkeledere protesterer mod, at 200 irakiske kristne nu risikerer deportation.

- Det er så forkert. Det er en 
dødsdom mod dem, vi skulle 
beskytte, siger Russell Moore 
fra etikkommissionen ERLC.

Han hentydede til det folkemord, 
som terrorgruppen IS i årevis 
har begået mod kristne og andre 
minoriteter i Irak.

Evangelisten Franklin Graham, 
som tidligere har forsvaret Trumps 
asylpolitik og hans planer om at 
sikre USAs grænser, har nu bedt 
præsidenten ændre planer. 

- Jeg fi nder det meget foruro-
ligende, det jeg har læst om de 
kaldæiske kristne, der er blevet 
pågrebet af ICE med henblik på 
en mulig hjemsendelse. Jeg vil 
opfordre præsidenten til at lade 
nogen undersøge sagerne grun-
digt, skrev Franklin Graham på 
Facebook sidste fredag.

- Jeg kan forstå en politik, hvor 
man vil deportere mennesker, 
som opholder sig illegalt her og 
som har brudt loven. Jeg kender 
ikke alle detaljerne, men jeg vil 
opfordre vores præsident til at 
tænke alvorligt over den trussel, 
der er mod kristnes liv i lande som 
Irak, tilføjer han.

Forræderi
Advokat Wisam Naoum an-

klager nu Trump for at have 

fremstillet sig selv som en ”frel-
ser” for de irakiske kristne under 
valgkampen, hvor han talte om 
at bekæmpe IS. Men nu hvor han 
har regeringsmagten, fortæller 
hans handlinger en helt anden 
historie.

- Trump har i bund og grund 
solgt sit budskab til disse men-
nesker ved at sige, at han ville 
beskytte dem, give dem prioritet 
og frelse deres folk. Nu har han 
forrådt dem efter nogle få måne-
der ved magten, siger Naoum.

Også andre advokater og 
menneskeretsforkæmpere har 
protesteret mod arrestationerne.

- Disse mennesker er reelt set 
amerikanske borgere, de er ikke 
irakere. Hvis de bliver sendt til-
bage til Irak, risiskerer de at dø, så 
enkelt er det. Mange af dem har 
ikke fl ere familiemedlemmer der. 

De har ingen beskyttelse. De-
res hjem er sandsynligvis også 
blevet ødelagt af IS, udtalte 
Lundon Attisha, der er talsmand 
for Minority Humanitarian Foun-
dation.

Bodil

CNN er et af de medier, som har dæk-
ket nyheden om de irakiske kristne, 
som frygter hjemsendelse fra USA.

Også evangelisten Franklin Graham, 
der er Trump-tilhænger, har nu bedt 
præsidenten genoverveje hjemsen-
delsen på grund af den trussel, der er 
mod kristne i Irak.

FNs fl ygtningedag 2017: ’Hver 
time fl ygter 1.200 mennesker’
Ved udgangen af 2016 var der 65.6 millioner fl ygtninge og for-
drevne i verden. Halvdelen af dem er børn. På fl ygtningedagen 
den 20. juni oplyste UNHCR, at der i nattens løb var sket tre nye 
forlis på Middelhavet og mindst 130 personer savnes. 

En gummibåd begyndte at tage vand ind kort efter, at den forlod 
Libyen den 15. juni. Den italienske kystvagt oplyser, at der var fi re 
overlevende fra Sudan og Nigeria, mens 129 stadig savnes.

En båd med 85 ombord brækkede over i to dele og sank den 19. 
juni. Om bord var der mange børnefamilier fra Syrien og Nordafrika.

Det tredje havari menes at have kostet syv mennesker livet. En 
gravid kvinde fra Cameroun mistede sin mand under ulykken.

- Disse hændelser er en påmindelse om den alvorlige fare, der er 
forbundet med, at mennesker fl ygter fra deres lande på grund af krig 
og forfølgelse. Siden begyndelsen af året har over 77.000 mennesker 
forsøgt at krydse Middelhavet for at komme til Europa, og over 2.000 
af dem er døde eller savnede. Det er en af verdens farligste ruter, 
sagde UNHCRs talskvinde Cécile Pouilly på pressemødet i Palais 
des Nations i Geneve i anledning af Flygtningedagen.

I 2016 fl ygtede omkring 10,3 millioner fra deres hjem. Det svarer 
til, at der hver eneste time var 1.200 personer, som fl ygtede fra krig, 
socialt armod eller politisk forfølgelse, oplyser UNHCR.

Bodil 

Pakistan: ’To kinesere dræbt 
af IS var kristne prædikanter’
Pakistans indenrigsminister har bekræftet, at de to kinesiske 
statsborgere, som blev kidnappet og dræbt af terrorister fra 
Islamisk Stat i maj, var kristne prædikanter.

Den 24-årige Lee Zingyang og den 26-årige Meng Lisi var med-
lemmer af en mindre kristen missionsorganisation med en koreansk 
leder. De opholdt sig i Baluchistan-provinsen, hvor de ifølge deres 
visa skulle lære Urdu, men i virkeligheden fungerede som prædi-
kanter. Det fi k lokale muslimer til at klage, oplyser Reuters.

IS har i år udført en række terrorangreb i Pakistan, hvor terror-
gruppen prøver at få mere fodfæste. 

Pakistans indenrigsministerium vil nu holde strengere kontrol med 
visareglerne overfor kinesiske borgere. Det er samtidig i overens-
stemmelse med landets blasfemilovgivning, som hovedsageligt 
bruges mod kristne. Pakistan er nr. 4 på Åbne Døres liste over lande, 
hvor kristne forfølges mest.

Islamisk Stat har tidligere dræbt en kinesisk statsborger i Syrien. 
Den 50-årige Fang Jinghui blev holdt fanget i fl ere måneder, før IS 
dræbte ham i 2015.



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

H.K. Neerskov
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Lokal kirke fordeler hjælp 
efter branden i London
Af Bodil Lanting

- Jeg åbnede kirkedøren klok-
ken halv tre om morgenen, 
og i løbet af få minutter be-
gyndte naboerne at komme 
med forsyninger, så bordene er 
overfyldte. Responsen er helt 
overvældende, fortæller den 
lokale præst, rev.  Alan Everett.

Den anglikanske St. Clements 
Church ligger kun fi re minutters 
gang fra det udbrændte højhus i 
det vestlige London, hvor mindst 
79 har mistet livet. Kirken står 
centralt i hjælpearbejdejdet og 
har huset over 100 husvilde i 
forbindelse med den voldsomme 
brand sidste onsdag.

Kirken har været fordelings-
central for de store mængder  
mad, tæpper, tøj, toiletartikler 
og penge, som folk har doneret. 
Branden startede om natten, og 
den spredte sig så lynhurtigt, at 
det var et spørgsmål om liv eller 

død. Beboerne havde ikke tid til 
at redde nogen af deres ejendele, 
og mange løb væk kun iført deres 
nattøj. 

Også Frelsens Hær har siden 
branden sørget for mad og drikke 
til husvilde og redningsarbejdere, 
og kirken St. John i Notting Hill har 
opstillet senge, skaffet mad og 
indrettet legeplads for børnene. 
Der kommer også hjælp via sikh-
templet, skriver Religion Today. 

Kirken nyder tillid
- St. Clements kirke er kendt for 

sit sociale arbejde, så folk fra alle 
trosretninger har tillid til os. Og når 
folk spørger, hvor Gud er i denne 
tragedie, så vil jeg sige, at Gud er 
nær i de hænder, der rækker ud 
med hjælp, siger rev. Alan.

Hans kollega, rev. Mark O’Do-
noghue, fortæller om et travlt 
døgn siden branden:

- Jeg har siddet her hele tiden 
for at lytte til mennesker, som 
desperat søger efter venner og 

familiemedlemmer. Det er en 
kirke, som viser Kristus gennem 
omsorg og næstekærlighed, 
siger han.

Også nabopræsten rev. James 
Heard har haft travlt: ”Jeg var 
her det meste af dagen i går. 
Folk kommer ind her og er alt for 
chokerede til at tale”, siger han.

Flere steder omkring kirken er 
der afmærkede områder, hvor folk 
kan bede og tale med en præst. 
St. Clements Church har også 
sin egen registrering af savnede. 
Mange af de savnede kommer fra 
lande som Marokko, Fillippinerne, 
Østeuropa, Etiopien, Eritrea og 
Somalia.

Stor hjælpsomhed
Ærkebiskoppen af Canterbury,  

Justin Welby, har kaldt mængden 
af nødhjælp et ”utroligt syn”. Den 
lokale biskop, Graham Tomlin, 
fortæller, at det er vigtigt, at præ-
sterne er synlige.

- Det er vigtigt at åbne kirkens 

døre og vore kirker og give al den 
hjælp, vi overhovedet kan. Denne 
kirke er meget vigtig for de lokale, 
og her hos os har vi nu familier, 
som ængsteligt venter på at høre 
nyt om deres pårørende. 

Der er en etiopisk familie her, 
som ikke kan finde deres fire-
årige søn. Vores lokale fi llippinske 
præst er også meget involveret, 
for der er fl ere fi llippinere blandt 
de savnede fra højhuset, fortæller  
Graham Tomlin.

Redningsfolk og 
kirker med i front

- Vore lokale kirker har gjort en 
fantastisk indsats ved at åbne de-
res hjerter og hjem og bygninger 
for de lokale beboere. Det er en 
overvældende hurtig insats. Men 
når der sker en tragedie, kan man 
være sikker på to ting: Rednings-
folk vil risikere liv og lemmer - og 
den lokale kirke vil være lige i 
hælene på dem, skriver Andy 
Walton i Christian Today.

Meget hurtigt efter den vold-
somme brand i Kensington 
søgte folk til den lokale kirke. 
Mange lokale kom med gaver 
i form af tøj, mad og drikke. 
Og kirkens folk havde travlt 
med at bede for mennesker og 
give dem lidt nyt håb, fortæller 
biskop Graham Tomlin. Han 
står her uden for St. Clements 
Kirke i nærheden af det ud-
brændte højhus, mens mange 
chokerede mennesker stadig 
ledte efter deres pårørende.

Naboerne kommer med mad og tæpper, og kirkens folk yder sjælesorg, fortæller biskoppen.

Muslimer beskytter kristne 
mod islamistisk terror i Kenya
Formodede Al-Shabaab militser brød ind på en skole i det 
nordøstlige Kenya den 31. maj, hvor de skød og dræbte en 
kristen lærer, mens han underviste de yngste elever. En anden 
kristen lærer blev beskyttet af en muslim, hvorpå de begge 
blev kidnappet. 

Elly Oloo Ojiema blev skudt i Fafi  Primary School i byen Fafi , som 
ligger omkring 100 kilometers fra Garissa, oplyser vidner.

Terroristerne kidnappede en anden kristen lærer, Joseph Kamau, 
sammen med en muslimsk lærer, der prøvede at beskytte ham. 
Muslimen erklærede, at han ville dø sammen med sin kristne kol-
lega, oplyser en somalisk muslim, som ønsker at være anonym. 

- Al- Shabaab-folkene blev vrede og sagde til læreren: ”Vi vil give 
dig en lærestreg for at beskytte de vantro”. Så tog de dem begge 
to med til et ukendt sted, fortæller læreren til Morning Star News.

Ojiema var medlem af adventistkirken. Kamau er med i Østafrikas 
presbyterianske kirke (PCEA).

Før bortførelsen af Kamau havde islamisterne slået nogle af 
skolens muslimer med somalisk baggrund, fordi de har givet husly 
til kenyanske kristne. ”Vi advarer jer om, at vi ikke vil tage det let, at 
I giver husly til disse vantro”, sagde en af angriberne.

Frygten vokser hos de kristne i Garissa, som adskillige gange har 
været udsat for terror fra guerillaer, der kæmper mod regeringen i 
Somalia. Præster i Garissa har på et møde den 2. juni bedt Kenyas 
regering sørge for bedre sikkerhed, og der er nu sendt ekstra sikker-
hedspersonale til området for at hindre fl ere angreb fra Al-Shabaab.

 BodilEn norsk missionærfamilie 
med fi re små børn var tæt på 
dramaet, da bevæbnede mænd 
angreb et feriecenter udenfor 
Malis hovedstad Bamako sid-
ste søndag.

Anita og Sveinn Einar Zimsen 
og deres børn, som alle er under 
10 år, opholdt sig på feriecenteret, 
da det blev angrebet. Det be-
kræfter Espen Ottosen fra Norsk 
Luthersk Misjonssamband (NLM) 
overfor KPK.

– Alle var på feriecenteret og 
de blev der, til angrebet var over-
stået. De blev derefter evakueret 
til en FN-lejr, hvor de har sovet og 
fået opfølgning, siger han.

Der gik dog flere timer, før 
familien kom i sikkerhed.

Ottosen oplyser, at NLM nu 
sender sit eget team afsted for 

at mødes med missionærerne 
og sikre god opfølgning. Mali-
missionærerne skal dog rejse til 
Abidjan på Elfenbenskysten for 
at mødes med teamet fra Norge.

Ottosen kan endnu ikke sige, 
om man vil anbefale selskabets 
fem voksne missionærer at rejse 

hjem eller blive i Mali. NLMs mis-
sionærer har dog hidtil boet i 
forholdsvis rolige områder.

Angribere dræbt
Maliske tropper og soldater fra 

Frankrigs antiterror-korps kom til 
undsætning, da angrebet star-
tede mod det luksuriøse Le Cam-
pement Kangaba-center, som 
besøges af mange udlændinge.

Ifølge Malis statslige nyheds-
medie blev 36 gæster reddet, 
mens 14 personer, både maliere 
og udlændinge, blev såret. Sik-
kerhedsminister Salif Traore 
oplyste søndag, at mindst fi re af 
angriberne blev dræbt af sikker-
hedsstyrkerne.

Mistænker terrorister
Ingen har endnu taget ansvaret 

for angrebet, oplyser Al Jazeera.

Den amerikanske ambassade 
i Bamako havde tidligere på må-
neden advaret om en mulig øget 
terrortrussel mod vestlige organi-
sationer, kirker og andre steder, 
hvor vesterlændinge opholder sig.

I november 2015 tog bevæb-
nede mænd gæster og personale 
på luksushotellet Radisson Blu 
i Bamako som gisler. Mindst 20 
personer, inklusive 14 udlændin-
ge, døde under angrebet, som en 
Al-Qaeda-gruppe tog skylden for.

Missionsselskabet NMS oply-
ser på Facebook, at alle deres 
norske Mali-missionærer for 
tiden er i Norge. Også direktøren 
for Normisjons arbejde i Mali, 
Therese Glendrange, var hjemme 
i Norge, da angrebet fandt sted. 

KPK/Bodil

Missionærfamilie tæt på skuddrama

Dronning Elizabeth hædrer 
musiker for moderne salmer
Keith Getty, som bor i USA og bl.a. er kendt for hymnen ”In 
Christ Alone,” (Alene Kristus er mit håb), har som den første 
moderne kirkemusiker i verden modtaget ordenen ”Offi cer of 
the Order of the British Empire” for sit arbejde.

- Denne orden gives til kunstnere, forskere, velgørende organi-
sationer og offentlige tjenestemænd, så det er en stor overraskelse 
og en stor ære, siger Keith Getty ifølge Christian Post.com. Keith 
og hustruen Kristyn er lovsangsledere, og Keith har sammen med 
Stuart Townend skrevet over 60 moderne salmer, som synges meget 
i engelsktalende lande. Flere af disse salmer er oversat til dansk. 

- Jeg fi k et chok, da jeg blev ringet op. Som brite, der bor i USA, 
er det en ufattelig gave at få så langt hjemmefra, især i forhold til 
ordenens lange historie og arven fra dem, der tidligere har fået 
den. Det er fantastisk at se salmeskrivningen blive æret på denne 
måde. Jeg er meget taknemlig overfor Hendes Majestæt Dronnin-
gen, udtalte Keith Getty efter at have hørt om nyheden fra England.

Getty Music samlede sidste år over 1.1 million mennesker til 
salmesang i over 5.400 kirker i 100 lande verden over.

Keith og Kristyn Getty bor sammen med deres tre yngste døtre 
i Nashville, Tennessee.

Bodil

Dronning Elizabeth har givet en orden til den britiske musiker 
Keith Getty, som skriver moderne salmer sammen med Stuart 
Townend (længst til højre).

-Angrebet var ikke rettet mod 
missionsarbejdet, siger NLMs 
talsmand Espen Ottosen.
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Udfordringen i Iraks Kurdistan
Sammen med Samuel Nyman Eriksen fra Dansk Europamission var redaktør Henri Nissen i sidste uge i det kurdiske område af Irak. 
Mens røgen steg op fra de voldsomme kampe med Islamisk Stat i Mosul, besøgte Udfordringen de modige kristne, som er blevet i Irak trods livsfare.
Mange muslimer er hemmeligt blevet kristne. Og Europamissionen støtter også yazidierne, som nu er vendt hjem til deres ødelagte landsbyer. 

Af Henri Nissen

Vi skimtede røgen fra Mosul, 
da vi kørte i en bue udenom 
byen, hvor Islamisk Stat har 
terroriseret befolkningen de 
seneste år. 

Mellem os og byen lå Mosul 
Dam, som den bibelske Tigris-
fl od løber igennem på sin 1850 
km lange vej fra Taurus-bjergene 
i Tyrkiet til dens udløb sammen 
med Eufrat-fl oden i den persiske 
golf. 

Jeg var taget til Kurdistan i 
det nordlige Irak sammen med 
Samuel Nyman Eriksen fra Dansk 
Europamission. 

På et tidspunkt havde jeg 
spurgt om at komme med til 
Nineve. Det var jo en af de første 
byer efter syndfl oden. Formentlig 
opført af Assur og erobret af Nim-
rod, begge var oldebørn af Noah. 
I Nineve, som var det grusomme 
Assyriens hovedstad, fandtes 
oldtidsminder, som jeg meget 
gerne ville se.

Ødelagde oldtidsminder
Men nu var det desværre ikke 

muligt at besøge Nineve, for 
ruinerne er en del af Mosul, hvor 
der netop nu kæmpes på liv og 
død. De uhellige krigere fra Isla-
misk Stat har ikke blot chokeret 
verden ved at dræbe og brutalt 
mishandle kristne og andre, som 
de ikke mener, er muslimske nok. 
De har også chokeret ved bevidst 
at ødelægge de 4.000 år gamle 
oldtidsminder i Nineve, som de 
påstår er blasfemiske. Men da 
de sprængte moskéen på højen 
for profeten Jonas, kom en æld-
gammel kristen kirke til syne og 
mindede verden om, at de kristne 
var her før islam.

Jonas stak af fra Nineve
Jonas skulle profetere dom 

over oldtidens Nineve. 
Assyrerne var ifølge kilderne 

ligeså ondskabsfulde, som Isla-
misk Stat - og Jonas turde ikke 
fortælle dem Guds dom, så han 
flygtede på et skib til Tarsus. 
Bibelen fortæller, at skibet kom 
i havsnød, og Jonas blev smidt 
overbord. Han blev slugt af en 
hval, som imidlertid spyttede 
ham ud på strandbredden. Og 
så adlød Jonas og advarede 
verdens største by på ca. 100.000 
indbyggere. 

Og de omvendte sig - i hvert 
fald for en tid.  Men da de senere 
genoptog deres ondskab, profe-
terede  Nahum og Zefania (begge 
profeter i Gamle Testamente) at 
byen ville blive totalt udslettet. Og 
det skete faktisk i 612 f. Kr., da 
babylonere og medere smadrede 
byen så eftertrykkeligt, at den 
aldrig mere opstod igen. 

Sunni-muslimsk by
I stedet blev Mosul 1500 år se-

nere bygget på den anden side af 
Tigris af de muslimske erobrere, 
som indtog de kristne riger.

Mosul forblev en mere mus-
limsk og arabisk by end det 

omgivende Kurdistan.
En stor del af befolkningen 

sympatiserede med de islamiske 
krigere, da de indtog byen for at 
genindføre sharia-lov og ”rense” 
byen for kristne. 

I dag er byens sunni-muslimer 

forhåbentlig kommet på bedre 
tanker, selv om de nok hader 
de irakiske befriere, som for 
størstedelen er shia-muslimer 
(ligesom i Iran).

Modtaget af kristne
Vi var fl øjet hertil via Istanbul til 

Erbil, kurdernes største by i Irak, 
og hovedstaden i det befriede nye 
Kurdistan, som de ønsker. 

I Irak blev vi midt om natten 
hjerteligt modtaget kristne ira-
kere, som vi skulle bo hos nogle 
dage. 

En af de kristne, Mirjam, som 
vi kalder hende for ikke at skade 
hendes sikkerhed, er en fanta-

stisk troende kvinde. Efter at have 
mistet sin mand i Syrien ville det 
naturlige nok være, at hun fl yg-
tede til Sverige, hvortil næsten 
hele hendes familie er emigreret.

- Men jeg har besluttet at bliver 
her, siger Mirjam med et smil. 

- Irak er mit land. Her har jeg 
altid boet. De fl este af de kristne 
er desværre fl ygtet. I 1990 var 
der over en million, nu er der kun 
200.000 kristne tilbage.

Når Mirjam vælger at blive, 
skyldes det ikke blot fædre-
landskærlighed, men at hun er 
meget involveret i kristent hjæl-
pearbejde.

Hemmelige husgrupper
for muslimske kristne

Mirjam er leder for et netværk 
af husgrupper i landet, herunder 
fl ere som består af tidligere mus-
limer, der nu studerer Bibelen. 

Grupperne begyndte at opstå 
i 2005 i Egypten, hvor dr. Medhat 
Aidib havde fået en vision om 
kristne husgrupper. 

Mirjam blev inviteret til Egypten 
i tre måneder, hvor hun fi k under-
visning i at lede grupperne. 

- I 2009 nåede vi op på 500 
husgrupper, men på grund af 
krige og terror har mange kristne 
nu forladt Irak. Til gengæld opstår 
der stadig fl ere grupper af musli-
mer, som ønsker at læse Bibelen 
og tro på Jesus Kristus.

Mirjam kan ikke give noget ek-
sakt tal på, hvor mange muslimer, 
der er blevet kristne på grund af 
islamisternes hærgen, men andre 
gætter på 20.000!

Mirjam er også leder af et 
arbejde blandt både kristne og 
muslimske forældreløse eller 

Vi besøgte blandt andet denne ødelagte skole, hvor Islamisk Stats krigere havde efterladt en bombe...
Til venstre ses Udfordringens Henri Nissen i en klinik, som IS har ødelagt. 

Mirjam er leder for et netværk af kristne husgrupper, heraf mange med 
tidligere muslimer, som nu mødes for at studere Bibelen, få undervis-
ning og lovprise Jesus. Hun fordeler hjælp til forældreløse børn.

En lille pige holder godt fast i sit 
identitetskort, som sikrer hende 
hjælp fra Europamissionen.

Plakater advarede børn mod at røre efterladte bomber og våben.
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Samuel Nyman Eriksen mødtes med pastor Rassan, som driver en bør-
nehave for traumatiserede børn med hjælp fra Dansk Europamission.

faderløse børn. Mange fædre er 
blevet dræbt i krige. Og mødrene 
har svært ved at forsørge famili-
ens børn.

- Hver måned deler mit team 
mad ud til 5.500 forældreløse 
børn i Irak, fortæller Mirjam begej-
stret. Hun bliver støttet af kristne 
i Europa. Men hun har også 
inspireret til at hjælpe gadebørn 
i London.

Og et nyt projekt for hende 
er at hjælpe dværge, som det 
muslimske samfund ikke har 
barmhjertighed med, men håner, 
slår - og nogle gange dræber.

- Muslimerne gør ikke noget for 
at hjælpe mennesker i nød, og 
de kristne i de traditionelle kirker 
nøjes ofte med at hjælpe deres 
egne trosfæller. 

Men Jesus gik til alle. Det skal 
vi også gøre.

Modig pinsepræst
Pastor Rassan er en anden 

af de kristne irakere, vi besøgte, 
som også bruger alle sine evner 
og muligheder i stedet for at stirre 
sig blind på problemer. Både han 
og hustruen er veluddannede.

Han leder pinsekirken As-
semblies of God i Erbil, og han 
har sammen med sin hustru 
opbygget en stor menighed og 
en børnehave m.m. De vil også 
gerne starte en skole, men de 
mangler kvalifi cerede ledere, fordi 
så mange fl ygter.

De nye evangeliske kirker 
møder desværre ofte den største 
modstand fra de gamle katolske 
og ortodokse kirker.

Tak fra yazidierne
Sammen med Samuel fra 

Europamissionen og et her-

broende europæisk ægtepar, 
som tilser at midlerne fra Dansk 
Europamissions givere anvendes 
korrekt, besøger vi fem af yazidi-
ernes landsbyer. 

Selvom den kurdiske befriel-
seshær,  Peshmerga, ikke kunne 
holde stand mod de fremstor-
mende Islamisk Stat-krigere, 
nåede de fl este af landsbyernes 
beboere at flygte. Og Europa-
missionen støttede de fl ygtende 
med tæpper og mad. Og senere, 
da kurderne og irakerne havde 
tilbageerobret byerne, hjalp mis-
sionen med genoprette veje og 
bygninger.

Det har en af borgmestrene 
tidligere udtrykt tak for i Udfordrin-
gen, hvor han sagde: ”I kristne var 
de eneste, som hjalp os”.

Derfor blev vi nu også inviteret 
til et møde med landsbyernes le-
dere, hvor man igen udtrykte tak, 
fordi de kristne ville hjælpe dem.

Den slags gavmildhed nedbry-
der fordomme og baner vej for det 
kristne budskab.

Vi sad på gulvet i en stort lokale 
og fi k serveret et festmåltid med 
kyllinger, ris, suppe, sovs, salat - 
og colaer. Og the.

Bagefter kørte vi rundt og be-
søgte byerne. Vi så skudhullerne 
og de ødelagte bygninger. Bl.a. 
var der en skole, som IS-krigerne  
havde forladt. Men de efterlod en 
bombe, som erobrerne kom til at 
udløse - og dermed blev både 
mennesker og bygningen skadet.

Sådan var der mange me-
ningsløse ødelæggelser og tegn 
på ondskab i Allahs navn.

Lukket by
Senere besøgte vi byen Tele-

skef, som kun for kort tid siden var 
tilbagenerobret fra IS. Her blev 
vi imidlertid afvist af de barske 

irakiske elite-soldater, som nu 
bevogter byen. 

Her var der foregået vold-
somme kampe, kunne man se, 
og mange var blevet dræbt. 

Vi kørte tilbage til den kristne 
by Qaraqosh, som IS erobrede i 
2014. (Det var den by, hvor en lille 
pige blev revet ud af armene på 
sin mor og tilbragte tre år hos IS, 
før hun blev befriet, som vi fortalte   
om i uge 25, side 10.)

Her forsøgte vores ihærdige 
rejseleder forgæves at få tilla-
delse til at besøge byen, men vi 
måtte køre tilbage endnu engang 
for at afl evere vores kontaktper-
son. En schæferhund gnavede på 
noget, der lignede en arm. Solen 
var på vej ned, og jeg var lettet, 
da vi endelig satte kursen hjemad 
mod Erbil fra dette udsted, hvor vi  
ikke følte os helt sikre.

Det er ikke altid, de kristne 
ønsker at vende hjem til de-

res landsbyer. For nogle steder 
har deres muslimske naboer 
gjort fælles sag med IS imod de 
kristne. Og det føles ikke trygt at 
vende tilbage til disse naboer.

Andre steder er de kristne 
vendt tilbage, men mangler jobs, 
så de kan overleve.

Braveheart
Vi mødte den norske kvinde, 

Sina Saltbones, som har startet 
Braveheart-organisationen. Den 
fi ndes fl ere steder i verden, men 
i Irak har man nu i to år koncen-
treret sig om at hjælpe fordrevne 
kvinder, der har været udsat for 
traumer. Mange kvinder har væ-
ret sex-slaver hos Islamisk Stat, 
og har været udsat for grusom 
fornedrelse, og de har brug for 
psykisk og åndelig hjælp.

- Børn har fået at vide, at de 
bare var dyr. Mødre har set deres 
nyfødte blive dræbt. Mange piger 

er blevet voldtaget, og andre har 
forsøgt at spille vanvittige for at 
undgå overgreb, fortæller Sina, 
da vi besøger hendes center i 
Duhok.

- En mor klippede en piges hår 
og smurte afføring i håret for at 
holde IS-mænd væk fra hende. 
Så bange var de. 

Desværre er der tradition for, at 
man ikke vil have noget med piger 
at gøre, som har været udsat for 
voldtægt. Selv om det ikke er de-
res skyld. Og ofte føler kvinderne, 
at de har mistet deres værdi. 

Så vi fortæller dem sandheden, 
som vi kender den som kristne. 
At de er værdifulde, skabt af Gud 
og elsket af ham. Vi viser dem 
gennem massage og øvelser, at 
de har ret til deres egen krop. Vi 
tilbyder dem et ”sikkert sted”, hvor 
de kan høre smuk musik, indånde 
behagelige dufte, drømme og 
dele deres tanker, forklarer Sina.

Hun er en varmhjertet kristen, 
som fortsætter med at hjælpe 
kvinder til at få et ”brave heart” - 
et modigt hjerte - og føle sig som 
prinsesser, selv om de har været 
så meget ondt igennem.

Radio med indbygget bibel
Blandt de mange kristne ira-

kere, vi møder, er også en, som 
diskret deler MP3-afspillere ud 
med Bibelen indtalt på de lo-
kale sprog. Den lille afspiller er 
samtidig en radio, og derfor kan 
søgende muslimer nemt skjule, at 
de faktisk lytter til Bibelen.

Og stadig fl ere muslimer og 
yazidier bliver faktisk kristne - på 
trods af Isamisk Stat - eller måske 
netop på grund af Islamisk Stat, 
som har fået mange muslimer til 
at stille spørgsmål ved islam og i 
stedet tro på Jesus.

Til venstre:
Samuel Nyman Eriksen fra 
Europamissionen hjælper med 
at uddele fødevarer og andre 
fornødenheder til yazidierne i 
fl ygtningelejren udenfor Duhok 
nord for Mosul. 
Pastoren holder styr på, at alle 
familier får den hjælp, de skal 
have. 

Til højre:
Den pige og andre unge kvinder 

lærer at sy og får bagefter en 
symaskine med støtte fra Dansk 

Europamissions givere, så de kan 
forsørge sig selv og familien. 

Herunder:
Mænd blandt fl ygtningene tilby-
des et 12 ugers elektriker-kursus 
og får bagefter en værktøjskasse, 
så de kan skaffe sig en indtægt.   

Sina fra Norge har oprettet organisationen Braveheart for at hjælpe 
misbrugte kvinder til at opleve sig elsket af Gud. 

Vi spiser sammen med landsbyernes ledere. 
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Køb bøgerne på sommerstævnet eller www.prorex.dk

FORSENDELSE KUN 29 KR.
GRATIS* ved køb for min. 500 kr.

* til adresser i Danmark

Inspiration t i l  gode bøger at  forsvinde ind i

Sol, sommer og nye bøger fra ProRex Forlag
Tonny Jacobsen: Åndeligt venskab
Svaret på kirkens største udfordring

Hvordan kan kirken bygge bro til søgende 
og fastholde nye i menigheden? 
 Her er vejledning til alle, der brænder for 
at hjælpe mennesker til tro og følges med 
dem til modenhed og forankring. Om at ta-
ge Jesus med i sine relationer og vandre 
sammen med søgende og nye troende som 
ven med ven.

176 sider paperback med flap · 199,95 kr. 

Øystein Gjerme: Byg din fortid

Konkret og praktisk vejledning om at
leve som kristen i hverdagen. Om at tage
Jesus med i dine beslutninger nu, så du – 
når nutid bliver til fortid – har bygget et 
fundament, der holder ind i fremtiden.

192 sider paperback med flap · 199,95 kr.

Mathilde Munk
Morgenstjernens sang

Den unge Viktoria står af ræset og tager på 
en rejse, der ændrer hendes liv for altid.

Undervejs erkender hun, at det er muligt at 
blive den, man er skabt til at være. Over-

raskelsen er, at bogen også handler om de
sidste tider.

256 sider indb. roman · 199,95 kr.

Laura Truax og Amalya Campbell   
Alle gode gaver

Om gavmildhed i virkelighedens verden
”Værs’go’! Her er 3.500 kr. – de er dine! Gå 
ud og gør godt med dem!” lød beskeden fra 
kirken til dens medlemmer en søndag efter 
gudstjenesten.
En autentisk beretning om omvendt tiende 
og overraskende gavmildhed ud over
alle grænser. 

208 sider paperback · 199,95 kr.

Heather Avis 
De få heldige
Det unge par kan ikke 
få børn, men alligevel 
bliver de forældre. En 
gribende beretning om, 
hvordan Gud helt uven-
tet indfrier deres drøm, 
og de får ikke bare ét, 
men tre dejlige børn.

224 sider pb · 199,95 kr.

Joni
Himmellys
Andagtsbog af JONI, 
som har siddet i kørestol 
i over 50 år. Med Gud 
ved sin side kan hun 
magte, hvad der kom-
mer på hendes vej, og 
samtidig være et gen-
skin af Guds kærlighed.

394 sider indb. · 199,95 kr.

Inge Merete Gross
Glimt af Gud
25 mænd og kvinder 
fortæller om, hvordan 
de mødte Gud: Bodil 
Jørgensen, Anders Lau-
gesen, Lars Juhl, Simon 
Fuhrmann, Peter Hall-
dorf m.fl.

232 sider paperback med 

flap · 199,95 kr.

Gud hjælper mig
25 populære bibelhi-
storier for mindre børn 
om, hvordan Gud hjæl-
per os, når vi har brug 
for det. Glade, farveri-
ge illustrationer til hver 
historie.

104 kraftige papsider og 

indbygget spiralryg ·

99,95 kr.

Rachel Turner
Tro / Selvværd 
i børnehøjde
To bøger med vejled-
ning til den voksne om 
at støtte og hjælpe bar-
net i dets åndelige og 
personlige udvikling 
ind i et personligt fæl-
lesskab med Gud.

160/168 sider pb · 149,95 kr.

Torbjørg O. Nyli
Åndelige forældre 
søges
Sætter ord på unges 
nødråb efter voksne, 
der vil tage sig tid til 
dem og bruge energi på 
at lytte til dem. Vil du 
besvare deres råb?

210 sider paperback med 

flap · 149,95 kr.
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RUNAR BANG

Tre i et træ 
Skatten i Liljedal 
Jagten på Juliana
Følg vennerne Erland, Steen 
og Tilde i deres hemmelige 
klub »Tre i et træ«.
Bøgerne kan læses uafhæn-
gigt af hinanden. Fra ca. 6 år.

BETHAN JAMES

Gud skabte mig
Skøn børnebog til de 
mindste med farver, dyr 
og mennesker. Bagerst kan 
barnet se sig selv i spejlet, 
I kan synge den lille sang, 
og tænke på, hvor højt 
Gud elsker alt det, han har 
skabt.

Gospel-kids  
Festival  
Opsamlings-cd
Syng med på nye og gamle 
hits fra Gospel-kids Festi-
val i 2014, 2015, 2016 og de 
helt nye fra 2017. 
»Sangene emmer af en 
glæde ved at leve livet med 
Kristus, samtidig med at de 
rummer en seriøsitet og be-
vidsthed.«
Tro & Mission

20 sider
99,95 kr.

12 numre
149,95 kr.

 

ANETTE BROBERG  
KNUDSEN

I skyggen af pesten
Helt alene! Sådan er det for  
den unge Laurs i denne roman, 
for juniorer. Historien fortæller 
en lille bid af Danmarks histo-
rie i middelalderen, hvor pe-
sten hærger landet. Undervejs 
tager bogen fat i livets store og 
uforklarlige spørgsmål. 
En dramatisk fortælling, som 
samtidig er fyldt med håb og 
mod. 

200 sider
149,95 kr.

96-112 
sider

149,95 kr.
pr. bog

Anmeldt af Edith 
Theis-Nielsen

Anmelderne har 
rost denne bog 
som fremragen-

de, det bedste ikke-teologiske 
værk om Luther. Det er især 
værd at læse Peter Lodbergs 
anmeldelse i Kristeligt Dag-
blad 7/11- 2014. Bogen er nu 
genoptrykt i 2. udgave og kan 
også lånes på www.ereolen.dk.

Luthers liv som reformator i ly-
set af sin samtid er spændende 
læsning og skrevet levende, 
men med gigantisk grundighed. 
Især om hvordan politik og kirke 
var vævet sammen i datidens 
Europa, da kejserkroning og 
–salvning lå i pavens hænder. 
En splittet kirke ville derfor have 
været en trussel for kejserlig 
legitimitet, som forudsatte en 
universalkirke.  

Modstanden mod Luthers 
teser var også begrundet i 
noget så verdsligt som skatte-
væsen, fordi praksis med afl ad 
finansierede kirkens udgifter 
– sidenhen blev det til kirke-
skat. Schilling fremhæver også, 
hvordan pavekirken allerede 
på Luthers tid var i gang med 
at tænke reformer – blot var de 
systemkonforme, mens Luthers 
var radikale dog uden intention 

om at bryde med pavekirken 
(s. 144 ff).

Kirkepolitisk historie
Bogens mange detaljer skyg-

ger for overblikket. Alligevel vil 
de, der har overskud til at læse 
bogen, kunne påskønne Schil-
lings indgående kendskab til 
europæisk og tysk historie samt 

hans nuancerede holdning til 
Luthers liv, virke og eftermæle. 
De historiske kilder viser time 
for time reformationens gang 
og hvor meget kirken hang 
sammen med det verdslige 
styre af fyrster, kurfyrster og 
kejsere. Hvad de mente og 
gjorde i forhold til Luthers teser 
var væsentligt og kunne ikke 
ignoreres; den pavelige ledelse 
kunne heller ikke ignorere hver-
ken de verdslige regenter eller 
Luthers teser. Luther vidste det 
og havde derfor et stort netværk 
ved hoffet, universitetet og men-
nesker i alle kredse til at bakke 
sig op.

Schilling skriver tankevæk-
kende og nuanceret om, hvor-
dan Luthers teologi lagde kimen 
til nazisternes misbrug af den 
under 2. VK (s. 252). Det er 
uddybet bl.a. i afsnittet ”Eskato-
logisk trussel – tyrkere og jøder” 
ud fra datidens forståelsesram-
me (s. 515-543), hvor man kan 
læse om, hvordan og hvorfor 
Luthers jødehad voksede i hans 
sidste leveår med utilsigtede 
skæbnesvangre konsekvenser. 

Teologi og tro
Luthers reformatoriske ind-

sats udgik fra et brændende 
behov for den sande forståelse 
af Bibelen, hans erfaringer som 

sjælesørger omkring datidens 
dødsangst, hans egen tros-
kamp i forhold til Frelsen sat 
imod Djævelens angreb, og 
han gik fra præstationsfromhed 
til tros- og nådesfromhed. Selv 
om reformationen fi k afgørende 
positiv indfl ydelse på samfun-
det i eftertiden, så kom Luthers 
indsats ifølge Schilling ud af 
kontrol og trak voldelige spor – 
selv i sprogbrugen. 

Det er skæmmende både 
for protestanter og katolikker 
og en liden trøst, når Schilling 
skriver, at vold var mere gængs 
dengang og ikke kan anskues 
ud fra nutidens normer! 

Schilling indbyder læseren 
til økumenisk dialog, men i min 
optik giver det mere mening at 
vende tilbage til Luthers oprin-
delige teologiske tankegods 
med fokus på troens essens. 
Urimelig godt nyt af Asger Chr. 
Højlund anmeldt 30/ 4-2017 er 
et godt sted at begynde. 

Heinz Schilling: Martin Luther 
- Rebel i en opbrudstid
692 sider • 250 kr.  
Kristeligt Dagblads Forlag

Af Kristian 
Kristiansen

En dag i som-
meren 2016 be-
fi nder den sven-

ske præst Thomas Sjödin sig i 
sin kalds-kirke; sammen med 
en række frivillige og ansatte 
er han i gang med at forberede 
dagens kombinerede gudstje-
neste og maduddeling til byens 
socialt udsatte.  

Da er det, at det går op for 
ham, hvad den store mening 
med menneskelivet er: at fi nde 
sin plads. Og måske er det hele 
i virkeligheden så enkelt, som at 
det at være hos Gud netop er 
at være hjemme, at have fundet 
sin plads?

Lige her befi nder han sig i et 
fællesskab, uden begyndelse, 
uden ende, en ring, et evigheds-
symbol. Skal man finde noget 
værdifuldt, skal man søge smalt, 
siger han.

Så her er han så. Denne vid-
underlige bog er beretningen om 
hans rejse frem til den vigtige 
erkendelse. Det er en rejse, der 
starter allerede i de tidlige skil-
leår, hvor barnetroen afl øses af 

voksentroen under et teltmøde. 
Mentalt bliver Caravaggios be-

rømte billede af den tvivlende 
Thomas, der ønsker at studere 

den opstandne Kristus’ nagler 
nærmere, en vigtig katalysator 
for rejsen fremover.

Det er tilladt at tvivle. Herre, 
jeg tror, men tilgiv min vantro! 
Den sunde tvivl kan være tros-
befordrende; det blev den for den 
ny-testamentlige tvivler, Thomas, 
Sjödins navnebroder og åndelige 
tvilling. På trods af sin oprindelige 
skepsis fi k han alligevel plantet 
en lang række menigheder på 
den indiske vestkyst, der den dag 
idag bekender deres historiske 
baggrund.

Til alle disse troende tvivlere 
kommer Thomas Sjödins forlø-
sende budskab: 

”Verden venter på dine drøm-
me. Rejs dig. Nu blæser det op. 
Det er tid at sætte sejl” (s. 208). 

Denne bog skal kun ønskes 
rigtig god vind herfra. Jeg siger 
det helt stille og roligt: Éns gamle 
anmelderhjerte banker heftigt, og 
der skal lyde så rigtig mange tak. 
Også fordi bogen så mageligt 
tåler genlæsning.

Tomas Sjödin: ”Den der fi nder 
sin plads tager ikke en andens.” 
Boedal, 2017. 208 sider. Indb. 
250 kr.

Luther – en mand af sin tid

Det er tilladt at tvivle



Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

Udfordringens
Medie-Mission
i fransk Afrika
GAVER med skatte-fradrag 
kan indbetales til Missions-
fonden - husk at skrive: ’5984 
Radio-mission i Afrika’ på 
giro (+01) 6139450 - eller via 
netbank - konto nr. 9570 000 
6139450. Kontakt: henri@
udfordringen.dk

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

Peter Bangsvej 1, D
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 61 27 77 - Gironr. 900 1883

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

tlf.: 39 62 99 11
giro.: 600-0398

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne
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Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

Så er Dyssegaarden en mulighed 
for stilhed og søgning ind 
i Guds nærvær.

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

Pris: kr. 2390,- for et helt år. Farvetillæg på kr. 400,-
(alle priser er ekskl. moms)

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

MERE KRISTENDOM
I RADIO OG PÅ TV
Bliv medlem på klf.dk

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

12 x Kirkelig vejviser
1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 1195,- for et helt år
Farvetillæg på kr. 400,-

(alle priser er ekskl. moms)

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

Dansk Jødisk Venskab  Postbox   DK-    
info@djvenskab.dk / www.djvenskab.dk

DANSK-JØDISK VENSKAB ser det bl.a. som sin opgave og sit  
formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk. 

DANSK-JØDISK VENSKAB støtter socialt arbejde  
i Israel og udsender volontører. 

GIRO 9327398 - reg.nr. 1551 kontonr. 932-7398

64  DK 2830 Virum

Socialt

Vi beder for 
og med hinanden…..! 
  - Siger ord som åndelig omsorg 
    og kristen livsholdning dig noget? 

  - Mangler du fællesskab, støtte 
    og opmuntring i din hverdag. 

Vi indbyder dig til at besøge: 
www.krisos.dk og til at blive medlem.

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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Postboks 439 ·  4700 Næstved
icej@icej.dk  ·  +45 20 93 40 49  ·  www.icej.dk

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

  Socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
  Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden
  Tænk på ICEJ når du vil testamentere
  Kontakt os og få bladet  ”Et ord fra Jerusalem” (gratis)

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1
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Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

2017
UGE 29 

ved Horsens

sommeroase.dk

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

T:7591 0255
post@kabb.dk 
www.kabb.dk

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Eva-Lene 
Sode Nielsen

Tlf. 51868787
Mail: smfdanmark@outlook.dkMail: smfdanmark@outlook.dk

www.ydremission.dk/smfwww.ydremission.dk/smf



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

Døgnvagt: 40 58 32 53
Privat: 32 58 32 53

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

- - - - - - - - - -  Kirkelig Vejviser- - - - - - - - - -
1 gang om måneden i Udfordringen

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Bogsalg

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

Hvis du interesserer dig for forholdet mel-
lem kristen tro, etik og naturvidenskab,
er ORIGO noget for dig!
Bladet udkommer fire gange om året.
Et årsabonnement koster kr. 200,-
Det kan bestilles på www.skabelse.dk,
eller hos Henrik Friis, 3514 3539 
- abonnement@skabelse.dk

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

Origo 120  |  marts 2011  |  kr. 60,- i løssalg

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

Darwinistisk forklaring 
på metamorfosen
Findes der en darwinistisk forklaring 
på insekternes forvandling?

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI G

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

via e-mail:
mor.mbet@gmail.com

Lejlighed i 
Nazareth udlejes
Lejligheden er på 175 
m2, med spisestue, op-
holdsstue, stort køkken, 
3 soveværelser, 7 senge 
af høj kvalitet, 2 bade-
værelser og 2 altaner.
Kontakt: 2163 4030

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!
      - my boss is a jewish carpenter!

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

Det skete 
over nat… 
Historien om Jesus i mit liv har rigtig 
mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende. 
Jeg har i al fald mødt ham helt 
personligt. Det er det min historie 
handler om. I dag er jeg sognepræst – 
så galt kan det gå. Før da var jeg 
flymekaniker og inden da tryllekunstner 
... 

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende.
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ikke 

GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Det var jødisk skik at piske fyrre slag minus ét, men Jesus 
blev pisket efter romersk tradition, som ikke havde denne 
begrænsning. Maltrakteret til næsten ukendelighed blev han 
derefter sømmet fast til et kors. 

Inden dette skete gav han udtryk for sine forventninger til dem, 
der ville gå hans vej: Fornægt dig selv. Tag dit kors op. Følg mig. 
Nye skabninger opgiver, mister og hader det gamle liv og nægter 
at gå tilbage til en fuser. Vi er nu blevet disciple af Jesus, og han 
er blevet vores Herre. Som nyomvendte bliver vi indrullerede i 
G uds hær. Discipelskab er at udføre jobbet.

Fredens personer har vores fokus. Andre gider ikke høre om 
Jesus. De er glade for livet, som det er. Når fi skene ikke bider 
på, kan vi heller ikke fange dem. Hvis ikke der er en vis grad af 
desperation, sorg, magtesløshed eller hunger efter retfærdighed 
og barmhjertighed, kommer man ingen vegne. Sådan er det også 
med tilfredse kristne, som er fuldt beskæftiget med familie, kar-
riere og underholdning. Hvis der er tilfredshed med status quo, 
kommer vi ingen vegne.

Som discipel af Jesus er man menneskefi sker. Det hænger 
uadskilleligt sammen. ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til 
menneskefi skere.” Lige inden han forlader denne jord og går til 
Faderen, siger han: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til 
mine disciple.”  Han siger ikke: ”Kære evangelister! Får I lyst og/
eller tid så gå gerne hen og gør et par stykker til bekendende 
kristne, idet I lærer dem at sige ”ja ”til mig.”

John G. Lake sagde således om nadveren og discipelskab: 
”Jesus Kristus satte sin ånd af martyrium ind i tjenesten med et 
løfte til døden. ”Dette bæger er den nye pagt ved mit blod,” sagde 
han. ”Drik alle heraf.” Disciplene drak med på Jesu Kristi pagt. 
De trådte ind i den nye pagt med samme formål som Jesus. Det 
er, hvad en pagt betyder. I umindelige tider har soldater afl agt 
blodsløfte til døden for deres respektive delinger. Dette er mit blod 
i den nye pagt. Drik alle heraf. Lad os blive 
ét og dø for verdens skyld. Dit blod og 
mit blod tilsammen. Det er mit krav til 
jer. Det er jeres privilegium.

Kaldet til
efterfølgelse

GGod læsningod læsning
  til ferien!til ferien!
LIVSFORVANDLENDE 

BØGER FRA 
UDFORDRINGENS WEBSHOP

Bestil senestBestil senest  
den 29. juni

Bestil på hosianna.dk eller tlf. 7456 2202
Ordrer ekspederes ikke i uge 27, 28 & 29
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Ferie

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. 

Bibelskole

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

Læs mere om rejserne på
www.felixrejser.dk
eller ring på 7592 2022

Uforglemmelige oplevelser
Franske alper – med Schweiz 19.8. - 27.8.
 hurtig tilmelding

Alpernes skønhed – Zeller See og Salzburg 23.8. - 31.8. 
 hurtig tilmelding

Bornholm – solskinsøen 30.8. - 3.9.
Rom og Assisi – rejs i fortid og nutid 2.9. - 10.9. 
 hurtig tilmelding

Madeira – en portugisisk perle 7.9. - 14.9.
Israel – med fascinerende ørkentur 10.9. - 19.9.
Tysklands Venedig – Spreewald 11.9. - 16.9.
Amalfikysten – en naturoplevelse 19.9. - 26.9.
Armenien – verdens første kristne nation 25.9. - 4.10.
Tyskland – med Sort Sol 29.9. - 2.10.
Malta – Bibel- og badeferie 30.9. - 7.10. 
 hurtig tilmelding

Andalusien – Spaniens sydligste provins 30.9. - 7.10.

Udlejning & Salg

STORT LÆKKERT SOMMERHUS!
Beliggende på Limfjordsøen Mors i skønne omgivelser.
Her er god plads for 2-20 pers.10 vær. Huset er meget

velegnet til familiefester, retræte, alphakursus el. en
familieferie, ligger tæt ved stranden i lille skovområde.

      Rimelig leje, ring: 4059 1700

Kom på en ... 
Livsforvandlende bibelskole!
Troens Ild Bibelskole 2017 starter 12. august og 
foregår hver lørdag.
Troens Ild Bibelskole er en bibelskole, som ikke bare 
udruster dig med troens ord, men også med Guds ild. 
Den udruster dig med tro, som kan fl ytte bjerge og giver 
dig del i en salvelse, som skaber vækkelse igennem dig. 
Den bygger et fundament for resten af dit liv, så du kan 
vandre i sejr på alle livets områder. Den hjælper dig med 
at fi nde Guds vilje for dit liv, så du udfylder den plads i 
Kristi legeme, som Han har udvalgt til dig. Det er en helt 
fantastisk 2-årig bibelskole. 

Du er også velkommen til at prøve, f.eks. en måned, 
og man er naturligvis altid fri til at springe fra. 

Sted: Troens Ilds lokaler, Nørre Uttrup Torv 1, 
 9400 Nørresundby

Læs mere på http://www.troensild.dk/

Kontakt os på tlf: 50996431 eller 
mail: troensild@gmail.com 

Campingvogn Hobby Prestige 535 - Årgang 1986 
sælges billigt kr. 14.999

Henvendelse på tlf. 40958241 - Henrik Eckhardt

SOMMERFERIE
Udfordringen udkommer ikke i uge 28, 29 & 30

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 9/7: Bjarne Kjær -  Guds herskerstav
Søndag 16/7: Claus Møller -  Mirakler og helbredelser

Søndag d. 25/6 kl. 10:30

Enoch Nshuti
TEMA:  Skabt med en længsel   
 efter Gud

Fællesmøde med Church on the rock

Søndag d. 2/7 kl. 10:30
H.P. Pedersen
TEMA:  At overvinde 
 forhindringer
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 24:

Hans Balslev
Synnedrupvej 152
8340 Malling

Kodeord: Ferietid

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 
27. juli 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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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.  

Stillingsannoncer

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du kan oprette et iværksætterselskab med en 
selskabskapital helt ned til 1,00 kr.?
Husk at kontakte din advokat, når du har
brug for et godt råd.

Diverse

Bolig

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.  

Erhverv

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Ung Roadmanager til YFC
Vi søger en roadmanager, der kan rejse rundt og være vært, lyd-/lys-
mand og chauff ør for 4 udenlandske bands fra august 2017  l maj 2018.
Du skal være glad for mennesker, god  l musik, en der får  ng gjort, have 
almindeligt kørekort, tale godt engelsk og kunne trives med at være på tourné 
4 x 1 måned.

Du har selvfølgelig lyst  l at tale med unge om troen på Gud og Jesus.

Løn som SU. Tiltrædelse august 2017.

Kontakt landsleder Daniel Baun på daniel@yfc.dk 
eller 2523 4343.

Ansøgningsfrist 1. juli 2017 - send ansøgningen 
på daniel@yfc.dk

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

Bogsalg

Film

To dage, en nat
Efter længere tids sygdom 
kæmper Sandra for at få lov til 
at vende tilbage til sin arbejds-
plads. Kollegerne har valgt en 
bonus fremfor at bevare hendes 
stilling. En fi lm om næstekær-
lighed, penge og støtte fra en 
uventet side.
Danske undertekster.
95 minutter. 

Fuglene over sundet
Vi er tilbage i krigstiden i 1943, 
hvor en jødisk familie søger 
sikkerhed i Sverige. Turen går 
over Gilleleje, hvor lokale fi skere 
hjælper fl ygtninge over sundet. 
Gestapo har dog danske kol-
laboratører, så familiens fremtid 
afhænger af tillid og hjælp fra 
deres medmennesker. Dansk tale.
95 minutter. 

 98,-

149,-

Se fi lm med tankevækkende indhold...

Sommerferie - Udfordringen udkommer ikke i uge 28, 29, 30

Ung-bolig i Midtjyllands Frikirke, Ikast
Kunne du tænke dig at være med i et fællesskab, hvor vi tænker i familietanken, hvor vi 
bl.a. træner og udruster unge til tjeneste, hvor der er mennesker fra forskellige kulturer og 
aldre, og er du en ung  pige mellem 18 – 30 år, så har vi pr. 1/8 eller 1/9  to ledige lejemål  
i forbindelse med kirken.

Værelset du kommer til at bo i er ca 8 m2, derudover er der fælles bad, køkken og stue. 
Den md. husleje er 1800 kr. incl forbrug. Du skal kunne se dig selv være en del af 
menigheden og være i et mentorforløb. Her er også andre unge, bla. har
vi ”Drengehuset”, hvor der pt. bor 2 unge.

Vi er en Apostolsk Frikirke, med i Frikirkenet, Danmark.

Se mere om kirken på vores website www.mjfk.dk og tag 
kontakt til os på info@mjfk.dk   
Du kan ringe til Britta på tlf 2247 4243 eller Lisbeth
på tlf 2326 1518, hvis dette har vakt din interesse.

g ,

Grundet jobskifte søger vi pr. 1. september 2017 en ny økonomifuldmægtig med bred 
interesse for budgetarbejde, økonomi og indsamling.

Vi tænker, at du
- Har evne og lyst til at styre DBIs økonomi 
- Ønsker at yde en god service overfor DBIs bidragsydere
- Vil tage aktiv del i supportafdelingen, som varetager de administrative opgaver på DBI
- Har lyst til at være en del af et akademisk kristent studiested
- Evt. kan påtage dig selvstændige opgaver for supportafdelingen

Læs mere om stillingen på www.dbi.edu  Ansøgningsfrist senest 9. juli kl. 24.

Dansk Bibel-Institut • Leifsgade 33 6-7 • 2300 København S • 3313 5500 • www.dbi.edu

 
ØKONOMIFULDMÆGTIG PÅ DANSK BIBEL-INSTITUT 

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!
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Onsdag 28/6
23:50 Exodus - mere end en 
myte? Amerikansk eksistens-
program fra 2015.  Arkæologerne 
har aldrig fundet beviser på, at 
der har levet israelitter i Ægypten 
og betragter derfor også de sla-
vebundne israelitters udfrielse og 
udvandring, exodus, fra Ægypten 
under ledelse af Moses, som en 
myte. Men den amerikanske fi lm-
skaberTimothy Mahoney og hans 
hold har gennem tolv år foretaget 
arkæologiske undersøgelser i om-
rådet og mener, at de har fundet 
beviser, der kaster et nyt lys over 
historien.

Lørdag 1/7
19:45 Før Søndagen
3. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Vidunderligst af alt på jord”, og om 
de hellige tal 7 og 3 og 2. Bassen 
Jesper Brun-Jensen synger i Vor 
Frue Kirke i Århus, ledsaget på 
orgel af Anne Lise Quorning.

NAT GEO People
Mandag 26/6
21:00 Hospitaltsskibet (6:8)
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.

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

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

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/

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

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

DR-Kirken holder 
sommerferien til 
den 20. august. 

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.

Husk!
Udfordringen 
udkommer ikke
uge 28, 29 & 30.
God sommer!

Radio 

Søndag 25/6
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Vor Frue Kirke, 
Nyborg, Fyns stift. 2. søndag efter 
trinitatis. Prædikant: Christian von 
Tangen Sivertsen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 26/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 27/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 28/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Kirsten Stendevad om feminin 
fremtid. Forfatter Kirsten Sten-
devad besøger Skurvognen for at 
fortælle om kvindelig spiritualitet i 
hjemmet og på ledelsesgangene.
Vært: Anders Laugesen.
www.dr.dk/tro
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32).
 
Torsdag 29/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

Fredag 30/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 1/7
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 2/7
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Gudstjeneste fra Pilgrimsguds-
tjeneste, Agri Kirke, Aarhus Stift, 
vandring i Mols Bjerge.
3. søndag efter trinitatis.
Prædikant: Pilgrimspræst Elisa-
beth Lidell.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Debat

Film på GOD TV: Søndag den 25. juni kl. 15.00 viser GOD TV fi lmen ”I was broken”. Et tros-
baseret drama om de to brødre, Wayne (Martin Noufer) og Jesse (Brian Rife). Jesse, hjemløs  
og tidligere straffet, er bundet af skyld over fortidens valg. Wayne, en enkemand med en 
stærk tro, kæmper for at komme videre i livet. En fi lm om tab, tilgivelse og forsoning. 

Mandag den 26.6 kl. 21 og tirsdag d. 27.6 kl. 20: Hospitalsskibet (6:8) på Nat Geo People: 
Følg hospitalsskibet Mercy Ships i Benin. Screeeningsteam tager til fjerntliggende områder 
i Benin for fi nde patienter, der har brug for hjælp. Jonas her blev opereret på Anastasis i 
Ghana for cirka 10 år siden. Nu får han endnu en gratis operation.

Fejrede EM
med stjålne 
dannebrogsfl ag

Begejstringen over EM 26. juni 
1992 er blevet sammenlignet med 
glæden over befrielsen 4. maj 
1945. Mon det ikke som alt andet 
afhænger af øjnene, der ser?

Om aftenen 4. maj 1945 mødte 
man ingen stærkt berusede unge 
- og da slet ikke piger - i gaderne 
i Aarhus i modsætning til 26. juni 
1992. En fodboldkamp er ingen 
frihedskamp, hvor livet sættes 
på spil. Derfor var glæden over 
befrielsen fra fem års besættelse 
i sig selv berusende. Er der ingen, 
der har fortalt de unge, at man kan 
beruse sig i andet end alkohol 
og begejstres uden en fl aske i 
hånden?

4. maj 1945 var der heller ikke 
fl okke af unge, der fl agrede henad 
gaderne iført kapper af store dan-
nebrogsfl ag, som de havde klippet 
hul i til armene. Det vakte stor 
undren og beretttiget forargelse 
i byen 26. juni 1992. Forklaringen 
fi k vi dagen efter i avisen: Flagene 
stammede fra fl agstænger i Fre-
deriks Allé, hvorfra unge havde 
stjålet omkr. 90 fl ag og brugt dem 
som kapper. 

Et så groft hærværk udøves 
kun i beruset tilstand. Men den 

synes dansk ungdom efterhånden 
også at være europamester i. Og 
danske 15-årige har europarekord 
i drikkeri. Det havde de ikke i 1945.

KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C 

Den store læge
Det var spændende d. 18. juni 

s. 3 at læse om, hvordan Sara 
undgik en hjertetransplantation, 
fordi Den Store Læge reparerede 
det skadede hjerte. - For mange 
år siden skete noget lignende på 
et amerikansk hospital: 

Efter en stor trafi kulykke kom 
ambulancerne ind med tre pa-
tienter, som ved den første under-
søgelse tydeligt havde behov for 
hjertetransplantation. I hospitalets 
kølerum havde man tre lig, som 
blev holdt kunstigt i live, så hjer-
terne kunne bruges til transplanta-
tion. Den vagthavende overkirurg 
gik i gang med forberedelserne. 
- Men pludselig begyndte samvit-
tigheden at blande sig. Ganske 
vist var de tre i kølerummet offi cielt 
døde. Men de var holdt kunstigt 
i live. Med ordrer og instrukser 
til medarbejderne ville det være 
overkirurgen, der gav ordre til at 
dræbe tre. Og han havde jo også 
et ansvar for dem, der skulle fore-
tage afl ivningen.

Det blev for meget for ham. 
Transplantationen blev udsat. Og 
kort tid senere blev der udskrevet 
6 patienter. De tre var dem fra 
kølerummet. Den Store Læge 
reparerede dem alle seks.

Jeg har vist aldrig tvivlet på 
den beretning. I 1993 oplevede 
jeg noget lignende. Ved en tra-
fi kulykke nord for Åarhus fi k jeg 
flere indvendige skader. Også 
ved hjertet. Det første, der skete, 
var, at de to sammenhængende 
biler blev rykket fra hinanden og 
placeret i hver sin side af krydset, 
før jeg knapt havde nået at tænke 
en lille bøn, Esajas 65:24. Englene 
var undervejs, før jeg nåede at 
tænke bønnen.

Efter 10 dage på intensiv af-
deling, hvor jeg blev synet og 
kontrolleret (Lukas 5:14 og 17:14) 
af nogle af DKs fi neste eksperter, 
blev jeg overfl yttet til hospitalet i 
hjembyen, hvorfra jeg snart blev 
udskrevet med hjælpemidler, som 
jeg kun begrænset brugte. - Over-
lægen på int. afd. udtalte senere: 
"Det udviklede sig, som det skulle." 
Vist så. Den Store Læge gav mig 
dobbelt så meget, som der var 
aktuelt. Uden en eneste operation. 
Og jeg var hele tiden tryg og rolig. 
For jeg vidste noget, som lægerne 
ikke vidste: Salme 118:17.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. 
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Musik
TJEK

Da matematikeren og bankassistenten havde dis-
kuteret sagen, blev de enige om, at kærligheden til 
penge er kvadratroden af alt ondt.

K
unstner: Johnnysw

im
  - Titel: G

eorgica P
ond  -  G

enre: P
op/Folk/blues  -  Forhandler: itunes  -  P

ris: 94 kr.

Dette er muligvis det mest ærlige album, du kommer til at 
sætte på din playliste i år. Sjældent har popmusik taget 
så betydningsfulde emner op og er sluppet afsted med 
det på så overbevisende en måde. 

Johnnyswim består af Amanda Sudano og Abner Ramirez. 
Det som står klarest på albummet Georgica Pond er deres 
ærlighed og insisteren på at møde livet og døden helt. Ikke 
stille sig an, ikke lad som om, det ikke gør ondt, ikke forsøge 
at undslippe livets og dødens virkelighed. 

Og måske synes du, at det lyder tungt og noget depri-
merende at gå til. Men lad dig ikke skræmme af det. Bono, 
forsanger i U2, fortæller i et interview, at det, han synes er 
kirkens måske største mangel, er ærlighed. Der er for ham at 
se alt for megen uærlighed. Alt for meget overfl ade og for lidt 
realisme. Han efterspørger ligefrem fl ere sange om dårlige 
ægteskaber og politikere. Som om at der nogle steder i kirken 
er en mangel på vilje til at se livets smerte og alvor i øjnene. 

Det er måske mere sandt i USA end i Danmark, men uanset 
fi ndes der på Johnnyswims album netop en sang om, hvor 
svært det er at være gift. Det er svært at lytte til, da det næ-
sten er for privat og personligt. Men det er virkeligt, og det er 
ærligt. I sangen “Let it Matter” er det smerten, som er på spil. 

Ikke som noget vi hurtigst muligt skal ud af og væk fra. 
Smerte er en reaktion på, at noget, som betød noget, nu ikke 
er, som det var. Og lad da for alt i verden det betyde noget.

Dette er ikke et album, hvor du får genopfrisket en masse 
bibelhistorier eller teologiske sandheder. Men Johnnyswim 
er ikke bange for at møde livet lige på og tage livtag med 
de spørgsmål, som betyder noget, selv der hvor der ikke er 
åbenlyse svar. Bestemt et lyt, eller mange, værd!

Torben Schmidt

Det mest 
ærlige album

Af Steen Jensen

”Mødet med kirken og etiopi-
ske kristne vil både udfordre 
og opmuntre dig åndeligt, og 
du vil tage ændret hjem til dit 
kristne fællesskab”.

Sådan lyder det i oplægget fra 
Promissio og Bibellæser-Ringen, 
der i efteråret tilbyder en uges 
studierejse til det østafrikanske 
land Etiopien.

Stedkendte rejseledere
Studieturen i dagene 27. okto-

ber til 5. november vil blive ledet 
af to kompetente rejseledere, 
som begge har et indgående 
kendskab til Etiopien. 

Det er Lotte Birch Carlsen, 
som er netværkskoordinator i 
Promissio, men som tidligere bl.a. 
har været missionær i Etiopien, 
og Ingolf Henoch Pedersen, der 
er bibelinspirator i Bibellæser-
Ringen, og som tabte sit hjerte 
til Etiopien ved et besøg i 2005.

Stor kirke med fl est unge
På turen vil deltagerne rejse 

rundt i Etiopien sammen med 
nogle etiopiske kristne fra en 
menighed i Addis Ababa, og man 
vil bl.a. møde Promissios missio-
nærer i landet. 

Promissio har et stort engage-
ment i Etiopien og i Mekane Yesus 
Kirken, der er én af verdens stør-
ste lutherske menigheder med 
mere end 8 millioner medlemmer, 
og er én af de hurtigst voksende 
kirker i verden. Kirken havde i 
2016 en vækst på 6,4 procent. 
Børn og unge udgør 65 procent 
af menigheden.

Det stiller kirken over for mange 
og store udfordringer. De mange 
børn og unge og nyomvendte skal 
have oplæring i den kristne tro, og 
der skal uddannes fl ere præster, 
evangelister og ledere og bygges 
mange nye kirker. 

Dertil kommer kirkens store 
engagement i bl.a. skoleunder-
visning, sundhedsvæsen og 

nødhjælps- og udviklingsarbejde.

Hurtig tilmelding!
Programmet for studieturen er 

foreløbigt, men der er foruden mø-
det med Promissios missionærer 
bl.a. også planlagt besøg på et 
center for tidligere prostituerede 
og på Lincho, der var Promissios 
første missionsstation i landet. 

Der er også besøg på Sister 
Janne Pedersen Memorial Bible 
School i Dodola* med bl.a. vid-
nesbyrd om omvendelse fra islam 
til kristendommen. Ind imellem 
besøger deltagerne i små grup-
per etiopiske hjem til spisning, 
bibelstudie og bøn.

Arrangørerne garanterer en 
fredelig studierejse. Der bliver 
indkvartering i gæstehuse, ste-
der, der ikke er luksuriøse, men 
har rindende vand, almindelige 
toiletter og elektricitet det meste 
af tiden. De skal kører rundt i en 
lejet bus, som ikke er dansk stan-
dard, men som dog fungerer fi nt.

Studieturen er for alle kristne, 
men der forventes almindelig god 
form, og at man kan begå sig på 
engelsk og har lyst til at kommu-
nikere med de etiopiske kristne, 
man skal rejse sammen med.

Frist for tilmelding er på torsdag 
den 29. juni, så man skal være 
hurtigt ude. Tilmeldingsformular 
fås hos Lotte Birch Carlsen på 
mailen lotte@promissio.dk  Der 
er praktiske informationer på 
Promissios hjemmeside.

*Bibelskolen i Dodola er 
opkaldt efter den danske 
missionær, sygeplejerske og 
jordemoder Janne Pedersen, 
der er begravet på kirkegår-
den i Dodola. Hun blev myrdet 
af ukendte gerningsmænd i 
1997, mens hun var på vej 
fra Dodola til sin bopæl og 
arbejdsplads i et muslimsk 
område.

Studie-rejse til Etiopien 
med åndelig udfordring
Promissio og Bibellæser-Ringen tilbyder i efteråret en uges rundrejse i det afrikanske land.

Medarrangør af turen er Ingolf Henoch Pedersen, der er pensio-
neret præst og bibelinspirator i Bibellæser-Ringen. Han tabte sit 
hjerte til Etiopien ved et besøg i 2005.

Netværkskoordinator i Promissio, Lotte Birch Carlsen, har 
tidligere været missionær i Etiopien og underviser på Børkop 
Højskole. Hun brænder for at danskere må lære mere af etioper-
nes stærke bønsliv.

Mekane Yesus kirken i Etiopien er en karismatisk, luthersk kirke 
med mange børn, unge og nyomvendte. Her taler en af kirkens 
evangelister med danske gæster. Foto: Promissio Youth.

Missionsselskabet Promissios 
generalsekretær Frede Ruby 
Østergård ses her sammen 
med medarbejdere fra den 
etiopiske partnerkirke.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Lisbeth Thomsen

NY
BOG

Hørte du Randy Clark på AWAKE? Læs hans 
aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Hvordan giver man en fl ok ef-
terskoleteenagere et indblik i 
livet på det danske samfunds 
skyggeside? Et indblik, som 
når bag om facaderne og helt 
ind i kernen af eksistensen?

Det spørgsmål stillede man 
sig selv på efterskolen Alterna 
i Hillerød, hvor udlandsrejser på 
seks-otte uger med besøg hos 
sociale projekter er en obligato-
risk del af skoleåret. Kunne man 
fastholde og udvide fokusset 
på socialt arbejde i udlandet til 
også at gælde socialt arbejde i 
Danmark?

Ja, lader svaret til at være her 
ved afslutningen af et skoleår, 
hvor valgfaget Serve (at tjene) 
har haft sin debut. Et valgfag, 
hvor 17 af skolens 57 elever 
har været tilknyttede forskellige 
væresteder på Sjælland og i 
København.

- Det har givet vores elever 
mulighed for at fordybe sig i det 
sociale arbejde og - ikke mindst 
- opbygge tættere relationer til 
udsatte mennesker i Danmark, 
der kæmper med misbrug, sult, 
hjemløshed, psykiske lidelser 
med mere, fortæller efterskole-
lærer og leder af Serve, Frank 
Christiansen.

- Vi elsker at kunne give vores 
elever muligheden for at vise 
Jesu kærlighed på en meget 
konkret og praktisk måde. Vores 
kontaktpersoner ude på være-

stederne er forbilledlige over for 
vores elever, og de livshistorier, 
vores elever hører fra gadens 
folk, er med til at perspektivere 
deres eget liv.

 
Eleverne har i dette skoleår 

været af sted hver mandag 
formiddag eller eftermiddag, 
hvor de typisk har tilbragt tre-
fi re timer på værestederne. Dog 
har der været perioder, hvor en 
ekstra indsats var påkrævet – for 
eksempel da Café Grace kørte 
nødherberg om vinteren. Da 
var eleverne først hjemme ved 
midnatstid.

- Vores fokus er at lære elever-
ne at være tjenstvillige og parate 
til at stille sig selv til rådighed 
for, at Gud kan bruge dem til at 
vise kærlighed til de svageste i 
vores samfund. Vi erfarer, at det 
er livsforvandlende - både for 
vores elever og dem, de kommer 
i kontakt med, når de rækker ud 
med Guds kærlighed på en helt 
lavpraktisk måde, siger Frank 
Christiansen.

Erfaringerne fra i år betyder, 
at Serve også er at finde på 
listen over valgfag, som Alterna 
udbyder til næste skoleår. Som 

noget nyt vil der til den tid også 
blive mulighed for at blive tilknyt-
tet som besøgsven ved et par 
plejehjem i Hillerød.

- 17 elever i år har i virkelig-
heden været lidt i overkanten, 
fordi der er brug for at have en 
lærer med ud til værestederne, 
forklarer Frank Christiansen.

- Det kan godt gøre et stort 
indtryk på eleverne at høre på 
hjemløses og misbrugeres hi-
storie, og så er det vigtigt, at der 
er en lærer med, som de kan 
tale med. Vi plejer også at bruge 
køreturen hjem fra stederne som 
en slags debriefi ng, hvor vi gen-
nemgår dagens hændelser.

/Red.

Socialt arbejde 
på skoleskemaet
Efterskolen Alterna i Hillerød har gjort socialt arbejde til et valgfag. Eleverne oplever, 
at det udvider deres horisont og hjælper med at gøre begrebet næstekærlighed konkret.

Claudia Rygaard: 
- Jeg har været på Klippen igennem to 

omgange. Vi beder altid om, at Gud må 
lede vores skridt og give os frimodighed. 
Derefter går vi rundt i København og snak-
ker med folk. 

- En dag var vi på Halmtorvet og mødte 
en kvinde, som lige var blevet kristen. Hun 
havde både været prostitueret og hekse-
doktor, men Gud havde mødt hende og 
forvandlet hendes liv. Vi sad længe sammen 
med hende og delte liv og bad sammen. 

- Klippen har givet mig en større lyst til at 
hjælpe mennesker, og jeg har opdaget, hvor 
enkelt og helt lavpraktisk, det kan være at 
tjene andre mennesker.

Miriam Vo Christensen:
- Be Free er et sted med hjerterum. Det 

lyder måske som en kliche, men det er et 
sted, hvor der bare er godt at være. Et sted, 
hvor der er plads til folk, og hvor man også 
kan mærke, at de unge føler sig hjemme. 

- Der gik højst fem minutter, så var jeg 
godt inde i fællesskabet, hvor der bliver 
joket en masse, men hvor folk også blot-
lægger deres hjerter.

Kira Mikela Jakobsen:
- Jeg har haft nogle gode oplevelser på 

Café Grace. Medarbejderne har været 
gode til at tage imod os, og de hjalp os 
rigtig godt igennem de forskellige opgaver. 
Vi stod aldrig alene uden at vide, hvad vi 
skulle gøre. 

- Der var i det hele taget en god 
stemning, både blandt medarbejdere 
og besøgende/hjemløse. Jeg er meget 
taknemmelig for at have været med der.

Fakta:
Elever på efterskolen 

Alterna, som har valgt 
faget Serve, har dette 
skoleår hjulpet til disse 
steder:
• Værestedet Klippen 

på Vesterbro i Køben-
havn (Teen Challenge)

• Café Den Varme Stue 
ved på Østerbro (Me-
todistkirkens Sociale 
Arbejde)

• Café Grace på Nørre-
bro (Blå Kors/Kristus-
kirken)

• Ungdomscaféen Be 
Free i Roskilde (Teen 
Challenge)

Sandwich i stakkevis er gjort klar til uddeling.

Alterna er et prøvefrit 10. eller 11. klasses skoleår. Et år består af 3 moduler: En kur-
susperiode på 32 uger, en udlandsekskursion på 7 uger og en arbejdsperiode på 14 uger. 
Ekskursionen har fokus på at række ud til mennesker, der har behov for hjælp rent socialt. 
Læs mere om alterna på alterna.nu

Facebook svømmer i øjeblikket over med fotos af glade 
studenter og stolte forældre. Det samme gør sig gæl-
dende, når man går en tur gennem byen. Måske er de 
stolte forældre ikke så genkendelige,  men de hvide huer 
med diverse bånd og de glade ansigter er ikke til at tage 
fejl af. Eksamenspresset og jagten på de gode karakterer 
er overstået (for denne gang). Tillykke med det!

Men måske er du ikke helt tilfreds med dig selv. Måske føler du, 
at du skuffede. Ikke levede op til egne og andres forventninger. 
Men fortvivl ikke! 12-taller er overvurderet! En pålidelig kilde 
på Udfordringen fortæller om en 3. g’er, der mødte op til sidste 
eksamen iført sin fars badekåbe... Han ville være sikker på, ikke 
at få 12… Det lykkedes. (Det havde vist noget at gøre med en 
mobbeordning, hvis man fi k 12 i sidste eksamen, men det er en 
anden (jantelovs-)historie.)

Men uanset årsagen, så fortvivl ikke over manglende topka-
rakterer. For ifølge Rane Willerslev, der er professor i socialan-
tropologi, eliteforsker og ph.d. fra det anerkendte University of 
Cambridge, så er skøre hjerner, vilde idéer og villigheden til at 
tage chancer langt vigtigere end 12-taller. Det udtalte han til Poli-
tiken i et interview for et par år siden. Og disse egenskaber bliver 
man tilsyneladende ikke belønnet for i det danske skolesystem. 

Men der er fl ere gode nyheder. Måske er du hverken til vilde 
og skøre idéer eller tocifrede karakterer. Måske er du bare dig. 
Ingen studentereksamen, ingen ekstraordinære talenter og ingen 
idé om hvilken hylde på arbejdsmarkedet, du passer ind på. Men 
Gud siger til den, der søger ham: ”For jeg ved, hvilke planer jeg 
har for jer, siger Herren, planer om fred og ikke om ulykke, planer 
om fremtid og håb” (Jer. 29.11). Og Bibelen fortæller også, at 
Gud var med lige fra starten: ”Du så på mig, da jeg blev dannet i 
det skjulte, da jeg langsomt voksede i livmoderens mørke. Mens 
jeg endnu var et foster, så du mig. Mine livsdage var lagt fast og 
skrevet ned i din bog, længe før jeg så dagens lys. Forunderlige 
og fuldkomne er dine tanker, Gud, de overgår langt, hvad jeg 
kan fatte. (Salme 139: 15-17).

Så vi kan hermed konkludere: Gud har kendt dig lige fra be-
gyndelsen, han har tanker for dig om fremtid og håb, og Guds 
tanker overgår langt, hvad du kan fatte. Men husk lige at søge 
Ham, så han kan lede dig.

Og in worst case, hvis alle planer glipper, så kan du altid fi nde 
nogle at tjene… for Jesus sagde til sine 
disciple ”De, som gerne vil være store 
og betydningsfulde iblandt jer, skal være 
tjenere for alle de andre.”

Fik du ikke 12?
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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

Klokken er lidt i fem om eftermiddagen (ja det er den selvføl-
gelig ikke nu, hvor jeg sidder og skriver det her, nu er klokken 
otte, børnene er puttet, og der er faldt ro over det lille hjem) 
Det er klassisk ulvetime. 

Børnene er trætte og sultne, det samme gælder forældrene, 
og situation spidser til. Og til dem der altid har troet, at ulvetime 
betød, at børnene opfører sig som små ulve, så kan jeg sige, at 
det ikke er tilfældet herhjemme. Her er det mig, der bliver til en 
ulv. Jeg barrikaderer mig i køkkenet (her er et køkkenalrum ikke 
den optimale løsning, kan jeg afsløre), og koncentrerer mig om 
tilberedningen af aftensmaden, og hvis et barn skulle vove at 
krydse den usynlige grænse fra alrum til køkken, så snerrer jeg og 
bider efter vedkommende, indtil de har forladt mit territorium igen.  

Jeg ville sådan ønske, at jeg var en af den slags mødre, der 
lavede mad sammen med mine børn, jeg er helt sikker på, at 
de ville elske det, men jeg bliver en Martha, når det kommer til 
madlavning. Jeg er så fokuseret på at få aftensmaden færdig, at 
jeg tilsidesætter mine børn for det. Jeg laver mad frem for at lave 
perler med min ældste datter, jeg laver mad frem for at tage min 
et-årige på armen, når hun står og hiver mig i buksebenet. Jeg 
laver mad frem for at hjælpe den mellemste med at samle noget 
Lego, hun har ødelagt. 

Skal jeg være ærlig, så er det ikke kun, når det gælder aftens-
maden, at der går Martha i den. Det gælder også alt andet husligt 
arbejde. Og det bliver ikke bare vigtigere end mine børn, det bliver 
også vigtigere end bibellæsning og bøn (jeg har simpelthen fået 
bildt mig selv ind, at jeg alligevel ikke kan koncentre mig, når det 
fl yder rundt omkring mig). 

Jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende sig selv i Martha, 
vi kan bruge hele dagen på ting, der er RIGTIGE, men glemmer 
alle de VIGTIGE ting. Vi har brug for at sætte os ned som Maria, for 
når vi sætter os stille ned, kan vores børn nå os, vores ægtefælle 
kan kysse os uden at blive slået ned af en støvsuger eller kvalt i 
vasketøj, og når vi er i ro, giver vi Gud mulighed for at tale til os. 

Måske taler jeg mest til mig selv her, for jeg har virkelig meget 
at lære af Maria, jeg øver mig, men de fl este gange vinder Mar-
tha, endnu.

Min indre Martha

Af Annika Grønhøj
frugrønhøj.dk

Racerkører har ’Den lille 
Bibel’ på kølerhjelmen
Den norske rallykører Simon 
Wågø Syversen (24) har pla-
ceret bibelverset fra Johannes 
3:16 på den måske vigtigste 
sponsorplads forrest på bilen.

Simon Wågø Syversen får eks-
tra selvtillid og føler sig tryggere, 
når han har Gud i ryggen ude på 
rallycrossbanen, skriver Hamar 
Arbeiderblad (HA). 

Simon Wågø Syversen har 
nemlig ”John 3:16” skrevet synligt 
i fronten på sin rallycrossbil.

– Johannes 3:16 er måske 
det mest kendte bibelvers, og 
det er lidt af et ’standard-udstyr’ 
for alle kristne idrætsudøvere, 
siger rallycross-talentet til Hamar 
Arbeiderblad under rallycrossrun-
den på Hell udenfor Stjørdal.

”John 3:16” er den engelske  
reference til Den lille Bibel: ”For 
således elskede Gud verden, at 
han gav sin Søn, den enbårne, for 
at enhver, som tror på ham, ikke 
skal fortabes, men have evigt liv”.

Mere åben om troen
Til trods for at Wågø Syversen 

er vokset op i en kristen familie 

og altid haft en forbindelse til 
kristendommen og Gud, er det 
først som voksen og som aktiv 
rallycrossfører, at han nu viser 
det tydeligt. 

– Jeg er tryggere og har mere 
selvtillid nu, end da jeg var yngre. 
Man er jo ikke den sejeste fyr i 
klassen, hvis man går rundt og 
siger, at man er kristen, forklarer 
han til HA.

Rallycrossudøveren, som kom 
til semifi nalen i den norske VM-

runde sidste weekend, siger, at 
troen giver ham en ekstra tryghed 
og selvtillid her og nu. 

– Vi må tage det som en for-
sikring i himmelen til senere 
brug, så jeg synes, det er en god 
investering, siger han med et smil. 

Folk er nysgerrige
Wågø Syversen fortæller, at 

han får en positiv respons i 
sportsmiljøet. Mange fortæller om 
deres egen tro, eller de er nysger-

rige efter at høre, hvad Simon selv  
tænker om kristendom og tro.

– Det er mange, som kommer 
og snakker med mig og åbner 
sig op, uden at jeg tager noget 
specielt initiativ til at snakke om 
det. Mange bliver opmuntret af at 
se det, jeg gør, og det gælder ikke 
bare kirkegængere, men også 
alle andre, siger han.

Den unge rallykører er samtidig 
bevidst om, at han ikke er specielt 
praktiserende og har et afslappet 
forhold til sin kristne tro. 

– Jeg har ingen specielle ri-
tualer, jeg er ikke ”afholdsmand”, 
jeg beder ikke hver dag. Men jeg 
tror, alt er skabt med en hensigt, 
og at Gud er interesseret i alt det, 
vi tager os for, siger han. 

KPK

 – Mange reagerer positivt på bibelhenvisningen på racerbilen, 
fortæller rallykører Simon Wågø Syversen. Foto: Privat.

Mange bliver opmun-
tret af at se det, jeg 
gør, og det gælder 

ikke bare kirkegæn-
gere.
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