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Autisme stjal 
hans ord,

Gud gav ham en 
stemme.

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

Netop udkommet!

Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

Masser af fantastiske vid-
nesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

 Ny bog om Hans Berntsen Ny bog om Hans Berntsen
 AF HENRI NISSEN

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Seniorer nyder glæden ved livetSeniorer nyder glæden ved livet  
Højskolekurser samler ældre – side 5Højskolekurser samler ældre – side 5

Hvis en mand mener, at han i 
virkeligheden er en kvinde, kan 
han få foretaget en operation 
og ”ændre køn” - og herunder 
også få nyt kvindeligt perso-
nummer osv. Men ikke nok 
med det. 

Fra september 2014 kunne 
også mennesker, som ikke havde 
fået foretaget en operation, fore-
tage et ”juridisk kønsskifte”.

Det besluttede Folketingets 
flertal for at imødekomme de 
transseksuelle. Det vil sige, at 

de ”skifter køn” når det gælder 
pas og juridiske forhold. Og når 
den juridisk ”forvandlede mand” 
fx skal i svømmebad, så skal han 
efter reglerne ind i kvindernes 
omklædingsrum, selv om han 
kropsligt er udstyret som en 
mand...

KristenDemokraternes for-
mand Stig Grenov mener, at 
Danmark her er kommet ind på 
et skråplan.

- Det er et fatalt skråplan, at 
transseksuelles ret til juridisk 
kønsskifte forpligter det øvrige 

samfund på et andet menneskes 
subjektive følelse uden indblan-
ding af fagpersoner, siger Grenov.

- Staten skal hjælpe den, der 
har ondt i seksualiteten. 

Det gøres ikke ved at straffe 
befolkningen for diskrimination 
på baggrund af følelser. 

Det gøres ikke ved at lade per-
sonen alene med en beslutning af 
så vidtrækkende karakter. 

Det kræver fagpersoner inde 
over hele behandlingsforløbet, 
fastslår Grenov.

I en vejledning fra transfaq på 

nettet hedder det:
• Der kræves ikke nogen form 

for behandling, udredning 
eller erklæring fra læge, 
psykiater, sexologisk klinik 
eller andre

• Der er ikke nogen krav til 
påklædning eller udseende 
i øvrigt

• Det er alene den pågælden-
des egen oplevelse af at 
tilhøre det andet køn

• Personen skal være fyldt 
18 år på ansøgningstids-
punktet.

Ikke en sygdom?
- Med det samlede Folketings 

fjernelse af transkønnethed som 
psykisk sygdom bliver diagno-
sticeringen ved en udredning 
yderligere forringet, pointerer 
KDs formand.

Han er også betænkelig ved, 
at staten kan komme til at betale 
dyre operationer på grundlag af 
den enkeltes overbevisning om at 
tilhøre et andet køn.

Henri.

Juridisk kønsskifte er et skråplan
Juridiske afgørelser skal ikke bygge på, at en mand føler sig som kvinde, men på lægelige fakta om, hvad han reelt er.

- Det er et fatalt skråplan, at 
transseksuelles ret til juridisk 
kønsskifte forpligter det øvrige 
samfund på et andet menne-
skes subjektive følelse uden 
indblanding af fagpersoner, 
siger Grenov.

Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

Forfatterne trækker her nøg-
ternt de overraskende fakta 
frem, som viser, at det VAR 
Jesus, der lå i ligklædet. 

Velegnet til tvivlere og atei-
ster. Men vil også glæde den 
troende! Illustreret i farver.
80 sider - Let læst
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Som abonnent kan du frit læse 
avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i august: vaskekurv
Kodeordet for august gælder til mandag 4/9 kl. 9.

Støt Udfordringen kampagne 
med Per Hyldgaard i Touboro 
og en ny kristen radio-station!

I uge 6 i februar 2018 planlægger Udfordringen sammen med 
Gospel Outreach en kampagne i byen Touboro på grænsen 
mellem Cameroun, Centralafrika og Tchad. 

Her satser vi på sammen med de kristne at oprette en lokal 
radio, som kan invitere til kampagnen og følge op bagefter med 
undervisning og sociale udsendelser til de lokale beboere.

Giv en gave mrkt. TOUBORO eller RADIO til Gospel 
Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK; Navn og 
cpr nummer, for fradrag.) - Tak, fordi du er med! 

Nyt fra Indre Mission
Produktionsmedarbejder Henrik Søgaard 
Jørgensen, Videbæk, er ansat i en tjeneste 
som missionær i Indre Mission i Thy og 
Mors fra den 1. september 2017 til den 31. 
august 2020. 

Ansættelsen fordeler sig med 85% lokalt i Thy 
og Mors og 15% i Indre Missions Region Nord. 
Henrik er 55 år og er gift med Anna Margrethe.

Bachelor i Kristendom, Kultur & Kommu-
nikation Louise Kiilerich Breindahl, Aarhus, 
er ansat i en tjeneste som missionær og 
tværkulturel konsulent i Indre Mission fra den 
1. september 2017 til den 31. august 2020. 

Louise er 25 år og gift med Rasmus. 

Pædagogmedhjælper Lærke Thams Nord 
Hansen, Fredericia, er ansat i en tjeneste 
som volontør i Indre Mission fra den 1. sep-
tember 2017 til den 31. januar 2018. 

Ansættelsen fordeler sig mellem Internatio-
nalt Kristent Center i Aarhus, Indre Missions 
Ungdom i Aarhus, Indre Missions Ungdom på 
landsplan og Region Aarhus. Lærke er 21 år. 

Sølvbryllup: Mandag den 28. august kan fritidsforkynder i In-
dre Mission Margit Skov Pedersen og medlem af Indre Missions 
hovedbestyrelse Erik Back Pedersen, Gårslev, fejre sølvbryllup.

Fødselsdage:
F r i t i d s fo r -

kynder i Indre 
Miss ion  F inn 
Andersen, Bør-
kop, fylder 60 år 
søndag den 3. 
september.

M i s s i o n æ r 
i Indre Mission 
Finn Najbjerg, 
Vinderslev, fyl-
der 60 år mandag den 4. september.

Fritidsforkynder i Indre Mission Svend Erik Sørensen, Vejle, 
fylder 80 år mandag den 4. september.

Bodil

Anders Andersen er ny pro-
gramleder for Mission Østs 
humanitære arbejde i Irak. 

Fra sit kontor i Mission Østs 
operationelle hovedkvarter i Bru-
xelles står han for rapportering til 
store donorer som Danida, EU 
og FN, mens han samtidig tilser 
Mission Østs store nødhjælps- og 
udviklingsprogram i Irak.

I Irak arbejder over 80 medar-
bejdere med at uddele nødhjælp 
til fordrevne familier fra bl.a. 
Mosul. Andre steder hjælper 
de hjemvendte familier med at 
genopbygge deres huse og virk-
somheder. Sammen med en hær 

af frivillige driver medarbejderne 
desuden seks børnecentre, hvor 
børn og unge får hjælp til at 
komme sig over krigens traumer 
og lære basale skolefag og få 
faglige færdigheder.

International erfaring
Anders Andersen er uddannet i 

europæisk politik og international 
udvikling med en kandidatgrad 
fra Roskilde Universitet. Han har 
erfaring med hjælpearbejde fra 
engagement i Dansk Flygtninge-
hjælp, Danmark mod Landminer, 
Danish Demining Group og ICBL 
(International Campaign to Ban 
Landmines). I Mission Øst er han 

især optaget af at udvikle den 
voksende hjælpeorganisation  
organisk, pleje de gode relatio-
ner til donorerne, og ikke mindst 
sikre, at hjælpen når frem til de 
mest sårbare og nødlidende be-
folkningsgrupper i Irak.

Anders Andersen har base i 
København, hvor hans kæreste 
også har bred erfaring i udvik-
lingsarbejde. I sin sparsomme 
fritid nyder han at tage en tur i 
sin sejlbåd ved Svanemøllen ikke 
langt fra Mission Østs danske 
hovedkontor i Hellerup.

Svend/Bodil

Finn Andersen (til venstre) og Finn Najbjerg 
(i midten) fylder 60 år, mens Svend Erik 
Sørensen fylder 80 år i september.

En spritny bog med titlen ’Kir-
kens rolle i et pluralistisk sam-
fund’ ser på både indvandrin-
gen og de tomme kirkebænke 
søndag morgen.

 
Forfatteren er lektor Jeppe 

Bach Nikolajsen fra Menighedsfa-
kultetet, som nu i ti år har forsket 
i kirkens rolle i samfundet. Den 
nye bog, som blev udgivet den 
14. august er hans 5. om kirken.

Hvad gør folkekirken?
År efter år mister folkekirken 

medlemmer. Men er der noget at 
gøre ved det?

I sin nye bog peger Jeppe Ni-
kolajsen på, at pluraliseringen af 
de vestlige samfund indebærer, 
at kirken ikke længere udgøres 
af alle, men kun af nogle. 

Dette forhold kan fremme en 
erkendelse af, at kirken følgelig 
må fremme et kristent fællesskab, 

en kristen levevis og en kristen 
tilværelsesforståelse, som ikke 
deles af alle i samfundet. Med 
dette som udgangspunkt kan 
kirken bidrage selvstændigt til det 
danske samfund. 

Bogen argumenterer for, at 
pluraliseringen af de nordiske 
samfund ikke blot rummer ud-
fordringer, men også muligheder 
for kirken.

5 bøger om kirkens rolle
Lektor Jeppe Bach Nikolajsen 

har forsket i kirkens rolle i et plu-
ralistisk samfund de seneste ti år. 

Det har affødt fem bogudgivel-
ser og en lang række artikeludgi-
velser på både dansk og engelsk. 

Blandt de tidligere udgivelser 
er ’Kirke og øvrighed i et plurali-
stisk samfund’ og ’Missional kirke 
i et pluralistisk samfund’.

Jeppe Bach Nikolajsen er 
ansat som lektor ved Menigheds-

fakultetet i Aarhus og tilknyttet 
professor ved Det Teologiske 
Menighedsfakultet i Oslo. 

Han har haft forskningsophold 
i blandt andet Genève, Boston 

og Los Angeles og er medlem af 
fl ere internationale forsknings-
netværk.

Bodil

Lektor Jeppe Bach Nikolajsen har i 10 år forsket i kirkens rolle i 
samfundet. Han har nu udgivet sin femte bog om emnet. 
Foto Jesper Rais.

Udgiver ny bog om 
kirken i samfundet

Ny leder for Mission Østs Irak-program

Anders Andersen arbejder 
som programleder for Mission 
Øst fra et kontor i Bruxelles.

Bibelselskabet efterlyser test-
læsere til nudansk oversættelse
Skal det hedde ’Engel, udsending eller budbringer? Eller 
’Båd, skib eller ark?’ Nu kan alle hjælpe Bibelselskabet med 
at oversætte Bibelen ved at blive testlæser.

En ny bibeloversættelse stiller oversætterne overfor utallige 
svære valg, fordi der skal oversættes til et nudansk, alle kan forstå, 
i stedet for til det klassiske ”kirkedansk”. Derfor beder Bibelsel-
skabets hold af teologer og eksperter i hebraisk og nudansk nu 
danskerne om hjælp til at formulere den nye oversættelse af Det 
Gamle Testamente til et nudansk, som er helt uden ”kirkekoder 
og klubsprog”. 

Bibelselskabet opfordrer litteraturkredse, skoleklasser, under-
visningshold, studiekredse, konfi rmandhold, bibellæsegrupper og 
grupper nedsat til lejligheden til at læse med undervejs i arbejdet. 

”Bibelen på nudansk henvender sig særligt til mennesker uden 
det store kendskab til bibel og kristendom, og det er vigtigt, at vi 
netop rammer et godt, forståeligt nudansk. Det skal responsen 
fra læsegrupperne hjælpe os med. Det er kvalitetssikring af 
oversættelsen set fra et læserperspektiv,” siger Bibelselskabets 
generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen, som lover, at alle kom-
mentarer bliver taget alvorligt.

Testlæserne kan ved at svare på en række spørgsmål til tek-
sterne hjælpe Bibelselskabets oversættere med at sikre en forstå-
elig bibeloversættelse, ligesom man gjorde det i 2011 med Den 
Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk, som udkom første 
gang i 2007. Få år efter gennemgik man hele oversættelsen igen 
på baggrund af samtlige reaktioner, der var modtaget. Resultatet 
udkom i 2011 som den reviderede Den Nye Aftale.

Bodil

Ugens bedeemner
* Bed om afsløring af løgne i medier og politik.

* Bed om at fokus på seksuelle minoriteter 
ikke må fjerne de kristnes trosfrihed. 

* Bed for en god moral i samfundet. 
* Bed for de åndeligt forvirrede.

* Bed for præster og kirker.
* Bed for din egen kommunes bedste.

* Bed for de sorte kommuner, hvor 
der ikke er en bedegruppe.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Hvis du vil bede for din kommune sammen med andre, så 
opret en gruppe og tilmeld dig på forbedere@udfordringen.dk



Udfordringen søndag den 20. august  2017 INTERVIEW . 3

Af Tina Varde

T e e n a g e r e n 
Wayne skød en 
politimand i be-
net for at slippe 
væk efter et tyveri og stjal bl.a. 
også fra  en metodistkirke. Men 
da han en dag provokerende 
udfordrede Gud, fik han en 
overvældende oplevelse.

Wayne Simmonds, som er bi-
bellærer og har været forstander 
for Impact School i Roskilde siden 
2010, er født i 1969 i Sydwales – i 
en kulmineby, hvor de fl este af 
mændene arbejdede i minerne. 

Wayne var næstyngst i en fa-
milie med otte børn plus mor og 
far, der delte tre værelser. 

Da han var seks år, døde 
hans far af komplikationer efter 
et uheld i minen, hvor et stykke 
klippe faldt ned på hans ben. 
Også en af hans ældste brødre 
døde, mens Wayne var lille. 

– Min mor arbejdede fra kl. 14 
til 22 for at forsørge familien. Så 
vi børn var alene og kunne gøre, 
hvad vi ville efter skole. 

Vores nabo var en tyv, der var 
berømt i det kriminelle miljø for 
at kunne åbne alle døre, fortæller 
Wayne, der som teenager kom i 
”mesterlære” hos naboen, fordi 
han var velegnet til at klatre gen-
nem små vinduer.

Tre hårde uger
– Som 15-årig havde jeg min 

egen bande med drenge fra 
skolen. Vi stjal fra biler og huse. 
Alligevel søgte jeg ind i den briti-
ske hær og håbede at komme ind, 
når jeg fyldte 16. Jeg klarede alle 
tests, men fi k nej, siger Wayne.

”Der er noget galt med dit ho-
ved. Hvis vi giver dig våben, vil 
du også skyde vore egne folk”, 
lød det i begrundelsen.

– Jeg havde faktisk allerede 
skudt på mennesker. Fx havde 

jeg såret en politimand i benet, så 
han ikke kunne fange os efter et 
tyveri. Og været i knivkamp -  og 
begået et røveri, hvor vi holdt en 
gammel mand fast, mens vi stjal 
fra hans hus… fortæller han.

Ugen efter beskeden om, at 
han ikke kom ind i hæren, blev 
Wayne smidt ud af skolen. For-
standeren sagde: ”Vi ønsker dig 
ikke på skolen mere” og tilføjede: 
”Du er værdiløs. Ingen ønsker at 
have dig som ven. Hvis ikke du 
forandrer dit liv, så lever du ikke 
til du er tyve år”.

En uge senere døde hans on-
kel, der havde været som en far 
for Wayne. Onklen var kun 39 år 
og ved at fl ække et træ, da han 
pludselig faldt død om.

– De tre ting gjorde, at jeg hav-
nede et meget mørkt sted. Bitter 
og ligeglad med livet. Og meget 
ensom. Jeg trængte virkelig til 
en at tale med. I stedet kastede 
jeg mig endnu mere ud i tyverier, 
siger Wayne, der som ung også 
spillede rugby på landsholdet.

En ven med præstefar
En ven, hvis far var præst i en 

metodistkirke, inviterede Wayne 
med i kirkens ungdomsklub. Way-
ne lagde mærke til, hvor præsten 
låste pengene inde. Bagefter brød 
han ind og stjal penge, nadvervin 
og alle biblerne.

– Jeg deltog også i en ung-
domslejr i England, hvor vi var en 
bande på 30 drenge og ti kristne 
fra Wales - sammen med 200 
unge kristne. 

Vi kom kun for at spille rugby. 
Under kampene var der fire, 
som endte på sygehuset med 
brækkede ben pga os. Og vi blev 
vrede over, at vi skulle deltage i 
et kristent møde. ”Hvordan kan vi 
ødelægge det?” tænkte vi.

Under mødet kunne prædikan-
ten se, at Wayne var balladema-
gernes leder -  og sagde til ham:” 
Jeg udfordrer dig! Bed Gud om at 

vise sig for dig”.

Forbandet...?
Wayne tog arrogant imod ud-

fordringen med ordene: ”Gud, du 
eksisterer ikke, men hvis du gør, 
så vis mig, at du er ægte”. 

– I samme sekund mærkede 
jeg frygt dybt indeni... Og jeg 
råbte højt ”aaargh” og løb ud af 
bygningen. Men jo mere jeg løb, 
des værre blev frygten indeni. 
Til sidst stoppede jeg op og faldt 
ned på knæ. Nu kunne jeg på en 
komprimeret måde mærke alle de 
onde ting, jeg havde gjort - som 
en tung, stærk og uren følelse 
indeni. Jeg kunne mærke, at alt, 
hvad jeg havde gjort, var forkert. 

Først troede jeg, at de kristne 
havde forbandet mig. Min onkel 
havde sagt: ”Pas på de kristne, 
hvis de kan høre stemmer”.

Og nu hørte jeg selv en stem-
me: ”Wayne, alt hvad den mand 
(præsten) har sagt om mig er 
sandt”. Så jeg blev endnu mere 
bange. Jeg råbte og skreg. Jeg 
troede, jeg skulle dø af de vrede 
følelser. Jeg lå skiftevis på ryggen 
og på maven i græsset, rullede 
rundt… og trak græsset op med 
fi ngrene. 

Jeg vil være din Far
- Jeg var fuldstændig magtes-

løs. Al styrke var drænet væk. Jeg 
svedte, rystede og sitrede.

Så sagde Gud til mig: ”Hvis du 
giver dit liv til mig, så vil jeg tage 
det hele væk og rette dit liv, og 
jeg vil være din Far”.

– Jeg tænkte: ”Hvem er det, 
der taler, og hvordan kender han 
mine følelser? Jeg var helt ærlig 
og sårbar - helt mig selv, da jeg 
svarede: ”Gud, hvis det er dig, så 
tag det hele væk”.

Jeg fi k en åbenbaring: Jesus 
ville være den far, jeg havde 
grædt efter. Nu føltes det som om, 
der var en, der tog en prop ud af 
min fod, og så forsvandt det hele. 

Alt det forkerte indeni sivede ud 
af mig og ned i jorden.

Fyldt op af kærlighed
– Ved 22- tiden vendte jeg mig 

bagover og kiggede op. Det var 
mørkt. Jeg kunne se stjerner. På 
det tidspunkt var jeg fuldstændig 
tom. Alt var drænet væk. Jeg 
kunne ikke engang tale. Kunne 
ikke bevæge mig.

Så pludselig blev jeg ramt af 
en bølge af kærlighed, der fyldte 
mig op. Det fi k mig til at føle og 
mærke: ”Jeg er elsket”. Det havde 
jeg aldrig prøvet før. Jeg havde 
manglet nærvær og kærlighed i 
mange år. Det var det, jeg havde 
længtes sådan efter. Jeg græd 
lydløst. Bare masser af tårer. 

Lidt efter blev jeg ramt af en 
bølge af kraft. Jeg sprang op og 
begyndte at gå rundt og rundt og 
begyndte også at grine. Jeg var 
glad for, at jeg var alene… Det var 
for pinligt for en ”sej” teenager, 
der løb marathon og spillede 
rugby. Men dette var styrke in-
deni – i mit hjerte. En accept, en 
identitet. Jeg var elsket. Alt andet 
betød ingenting længere.

Jeg faldt på knæ igen. Jeg 
kan ikke forklare hvordan, men 
jeg vidste, det var Jesus, der nu 
kom og gav mig et kram. Det var 
en fysisk oplevelse, som satte 
alt på plads. Mine følelser, al min 
vrede, min identitet…alt skiftede, 
forklarer han.

Lidt efter gik en ny Wayne 
tilbage til de andre unge, der nu 
sad og drak kakao. 

– Drengene var bange, fordi 
jeg havde råbt og var løbet ud 
fra mødet. Men præsten kom 
mig i møde og vidste, hvad der 
var sket: ”Velkommen Wayne, til 
Guds familie”, sagde han.

– ”Jeg har lige mødt Jesus. 
Han er ægte. I har også brug for 
at give jeres liv til Jesus”, sagde 
jeg til de andre drenge. Alle be-
gyndte at græde. Nogle gemte sig 

under bordene, for at andre ikke 
skulle se dem græde. Jeg kunne 
mærke, hvad de følte. Vi blev alle 
helt forandrede, fortæller Wayne.

Jubel
Det blev en meget usædvanlig 

aften og nat, hvor hele Waynes 
bande tog imod Jesus.

– De andre kristne heppede, 
dansede og tilbad Herren. De 
var taknemlige over vores om-
vendelse. Om natten på vores 
sovesal var der en helt anden 
atmosfære. Det meste af natten 
græd vi alle på skift – af glæde. 
Der var en stærk, god åndelig 
atmosfære. 

– Næste dag gik vi en tur, og 
de andre sagde til mig: ”Du har 
ikke brugt ét bandeord i dag”. 
Jeg plejede ellers at bande hele 
tiden. Vi gik forbi en grønthandler. 
Normalt plejede jeg så at stjæle 
et æble, men jeg havde ikke læn-
gere spor lyst til at stjæle. Jesus 
havde fjernet lysten. 

Præsten sagde: ”Ja, Jesus 
forandrer livet” og begyndte at 
græde og danse af glæde. For 
han kunne se, at en hel fl ok af 
unge mænd var anderledes.

Tyvekoster retur
Efter at have givet biblerne 

tilbage til kirken gik Wayne i gang 
med at rette op på de skader, han 
havde forvoldt som tyv.

– Jeg kunne mærke, at Hel-
ligånden ønskede, at jeg skulle 
give tyvekosterne tilbage, men 
jeg ønskede ikke at komme i 
fængsel, så vi brød ind i husene 
igen for at afl evere tingene. En hel 
nat lirkede jeg døre op for at re-
turnere ting. Nogle vidste godt, at 
det var mig. Og nogle fi k forkerte 
ting. De havde mistet et tv, men fi k 
en video i stedet. Der blev skrevet 
om det i avisen, og der blev grinet 
lidt af det rundt omkring.

Fortsættes side 14.

Tyveknægt 
leverede 
tyvekost retur 
Wayne Simmonds blev sat på plads af Gud – og blev prædikant 
og bibellærer i bl.a. Roskilde efter nogle kriminelle ungdomsår.
Han er et bevis på, at uanset hvor langt ud vi kommer, 
kan vores liv vende på et øjeblik. 

Undervisning om profeti  
og praktiske øvelser med  

Steve Meyering, USA
Lørdag den 30. september kl. 19 på Udfordringen, 

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld.
Søndag den 1. oktober kl. 10.30 i Power House,  

Hærvejen 47, 6230 Rødekro.

Hvad siger Gud til os i 2017?
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

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

Helge Hoffmann.

h i dkå h

n.

h

198,-

Nogle abonnenter får 
en bog med avisen

I denne uge modtager en del af 
Udfordringens læsere en bog 
sammen med avisen. 

Det er de læsere, som har 
meldt sig ind i vores bogklub. Fire 
gange om året sender vi tidligere 
udgivne bøger ud for kun 50 kr. pr. 
gang - vel at mærke inkl. porto.

Udover de tilmeldte sender vi 
hver gang bøgerne gratis til en ny 
gruppe læsere, som ikke tidligere 
har modtaget bøger. 

Vi håber så, at de vil tilmelde 
sig, så vi efterhånden får bygget 
en større bogklub, hvor vi også 
kan sende nye bøger.

Giv det videre...!
Kun abonnenter kan melde 

sig ind i Udfordringens nye gave-
bogklub. Det skyldes at bøgerne 
sendes sammen med avisen. 
Derfor kan det gøres så billigt.

Og skulle du have bogen i for-
vejen, så giv den videre. 

Vi kan ikke sende bestemte 
bøger til bestemte læsere. Alle får 

den samme bog. Men det vil altid 
være gode kristne bøger.

Bøger kan kun byttes, hvis du 
selv betaler portoen.

Sådan gør du
Tilmeld dig på hjemmesiden 

udfordringen.dk/bogklub – eller 
send en mail til abonnement@
udfordringen.dk.

Indbetal din gave til Udfordrin-
gens konto: 7040 0001 830 446.

Eller fra din telefon ved hjælp 
af MobilePay. Brug indtil videre 
nr. 51 31 65 99. Skriv: BOGKLUB.

Du kan altid melde dig ud igen. 

Klassiker om at vise 
kærlighed til teenagere

Denne gang er det klassikeren 
”Elsker I mig stadig?”, hvor dr. 
Ross Campbell giver forældre, 
bedsteforældre og andre gode 
råd til, hvordan man får en god 
kontakt til unge. 

Som klinisk psykolog og forfat-
ter i mere end 30 år har Ross 
Campbell hjulpet tusindvis af 

voksne, teenagere og børn i 
forældre-barn forhold. Han var 
også associeret klinisk professor 
i pædiatri og psykiatri ved Univer-
sity of Tennessee.

Forud for sin psykiatriske kar-
riere var Ross Campbel leder af 
et missionshospital i Bolivia på 
Wycliffe bibeloversætternes base.

Han grundlagde og ledte et 
psykiatrisk center i Chattanooga, 
Tennessee frem til 1996.

I 1977 udgav han sin første bog 
om at vise børn betingelsesløs 
kærlighed, og den er kommet i 35 
oplag i over 1 million eksemplarer.

Herefter fulgte bl.a. bogen om 
at vise teenagere kærlighed. Han 
var også med til at skrive bogen 
om de 5 kærlighedssprog sam-
men med Gary Chapmann.

Kald til bedsteforældre 
Ross Campbell opfordrede 

også bedsteforældre til at give 

deres børnebørn stabilitet og 
ledelse i en verden, som er ved 
at miste både moralske værdier 
og anstændighed. 

Ligegyldigt hvor forandret kul-
turen er, så har børn de samme 
behov, og børn og unge vil altid 
lytte til deres bedsteforældre, hvis 
de blot rækker ud til dem og viser 
dem kærlighed, sagde han.

Selv havde han fi re børn og 
fem børnebørn, da han døde ved 
et mystisk styrt fra et udsigtssted 
i en nationalpark i USA i 2012.

Han holdt meget af naturen og 
var meget optaget af miljøspørgs-
mål. Han var også pilot og holdt 
af fl yvning og vandreture.

Henri

Dr. Ross 
Camp-

bell

Det kan du også få næste gang.

De sidste forberedelser er 
i gang til den store danske 
lovsangsfestival A Day of 
Praise, som foregår d. 23. sep-
tember i DGI Byen. 

Det er nu fjerde gang, at den 
kristne musikfestival ADOP invite-
rer til en hel dag fyldt med lovsang 
i verdensklasse. I år kommer der 
bands fra både USA, Sydafrika, 
England, Norge og Danmark, og 
der vil være masser af nye og 
inspirerende lovsange. 

Kutless’ danmarkspremiere
For første gang nogensinde 

er det lykkedes at få det prisbe-
lønnede kristne band Kutless til 
Danmark, og dermed er der lagt 
op til den helt store fi nale på dette 
års A Day of Praise. 

- Kutless har virkelig noget på 
hjerte, og man bliver revet med 
og ledt ind i det budskab og den 
lovsang, som bandet formidler, 
lover arrangørerne.

To x Worship fra England
Fra England kommer Worship 

Central og Life Worship. Worship 
Central, der oprindeligt blev 
grundlagt af bl.a. Tim Hughs, vil 
sørge for en lovsangsoplevelse 
ud over det sædvanlige. 

Life Worship bringer moderne 
lovsang fra Life Church, en le-
vende, voksende og multikulturel 
kirke i Bradford, England. Kirkens 
mission er intet mindre end at nå 
Storbritannien for Kristus.

Sydafrikanske Arise
Det sydafrikanske lovsangs-

band Arise Band har tidligere 
været i Danmark i forbindelse 
med mindre koncerter arrangeret 
af danske YFC. Bandet er en del 
af Arise Ministry, der arbejder på 
tværs af kirkeretninger i Durbans 
kirker. Arise Band står for nutidig 
lovsang med en fantastisk sound 
og et velskrevet repertoire. 

Også for danskere
A Day of Praise giver også 

nye danske solister og bands  
mulighed for at nå videre ud med 
deres musik. De tre foregående 
år blev der spillet hele 44 koncer-
ter, hvoraf de 23 har været med 
danske kristne bands og solister. 

I år medvirker UNGKIRKE 
fra Aalborg Citykirke samt det 
populære norske band Impuls fra 
Stavanger.

Stort skridt i tro
ADOP har oplevet markant 

vokseværk siden starten i 2014. 
Dengang startede festivalen med 
7 bands, én scene og knap 300 
publikummer på Johannesskolen 
i Hillerød. 

Siden 2014 har festivalen op-
levet enorm vækst og stigende 
interesse fra både bands og 
publikum. Hvert år er festivalen 
vokset, så man i 2016 havde hele 
4 scener med over 20 bands og 
solister.  

I år har A Day of Praise så 
taget det helt store trosskridt og 
er fl yttet fra Hillerød til DGI Byen 
i København, kun få meter fra 
Hovedbanegården. 

For mere info om A Day of 
Praise se www.adop.dk  

Bodil

Det helt store navn blandt de 
mange danske og interna-
tionale bands på ’A Day of 
Praise’ er det prisbelønnede 
rock- og lovsangsband Kut-
less fra USA.

A Day of Praise 2017:

Lovsangsfest i verdens-
klasse midt i KøbenhavnEr det Vestens skyld, at muslimer opsøger bander?  Det mener 

prædikanten Molay Jaw fra Masjid-Al-Faruq-moskeéen på 
Nørrebro i København. 

Bander er i øjeblikket næsten daglig årsag til skudepisoder i 
Københavnsområdet, hvor også uskyldige er blevet ramt. Musli-
mer bliver involveret i banderne, fordi Danmark har marginaliseret 
og kritiseret muslimer og har lært dem en vestlig livsstil, som er 
den direkte vej til, at unge mennesker får lyst til at involvere sig i 
bander, sagde Molay Jaw og skabte en del debat med sit udsagn 
i den forgange uge.

Selvfølgelig er det ikke Vestens skyld. Danmark er et land med 
uendeligt mange muligheder for unge, og hvor ingen er nødsaget 
til at søge en kriminel levevej for at overleve.

Denne offermentalitet kommer ingen særlig langt med. Men 
hvilket moralsk eksempel viser Danmark for at stoppe banderne?

Liberal Alliance har foreslået, at man legaliserer hash i Danmark, 
da banderne lever af hashhandel, og mange af opgørene handler 
om kamp om territorierne for handel. Tanken er altså, at banderne 
vil gå i opløsning af sig selv, hvis folk kan købe hash i Brugsen. 
Men vil bandemedlemmerne mon gå ned i jobcentret og melde 
sig ledige, hvis hashhandlen tages fra dem? Næppe. Banderne 
vil fi nde andre ting at handle med som hårde stoffer og våben, og 
Danmark vil fremstå som et land, der er villig til at gå på kompromis 
med sin egen moral.

Det er bekymrende, at politikere stiller et forslag om, at samfun-
det skal følge forbryderens eksempel. Moralen er, at for at komme 
bandekriminalitet til livs bliver man nødt til at tillade noget, der 
ellers er forbudt i dansk lovgivning. Det er et moralsk skråplan for 
et samfund og viser underskud. Vi kan ikke håndhæve vores egne 
værdier. Man formår ikke at stille noget bedre i stedet og ser ikke 
andre udveje end at gøre det ulovlige lovligt. 

Den konservative justitsminister Søren Pape og hans parti er 
heldigvis imod forslaget og sætter ekstra politistyrker ind. Men i 
ugens løb har jeg i debatten hørt fl ere stemmer, der mener, at 
legalisering af hash er det, der skal til for at løse problemet. Som 
sagt vil banderne fi nde andre ting at handle med, alt i mens vi 
signalerer moralsk underskud. Det vil blot bekræfte Molay Jaw’s 
tese i de muslimske miljøer om, at Vesten er fordærvet og let at 
køre rundt med.

Skal Danmark 
følge forbryderens 
eksempel?



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,-
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Seniorer nyder glæden ved livet
Mange af de 62 deltagere på kurset ”Glæden ved livet” kommer år efter år for at høre foredrag og være sammen om det største i livet - deres kristne tro. Indsat billede: Spillemændene.

Carl Edvard Mikkelsen, Beder ved Aarhus:
- Jeg er med 

som team-med-
arbejder, og det 
er nu på 8. år. 

- Hvorfor bli-
ver du ved med 
at komme her?

- Fordi min 
kone  Hanna 
også er  her, 
og fordi det er 
dejligt at være 
sammen med 
ældre menne-
sker. Jeg er jo 
selv ældre. Vi 
har et godt fæl-
lesskab. Vi taler 
meget sammen. 
Jeg spiller kla-
ver morgen, middag og aften. Og vi skiftes til at holde 
andagter hver morgen fra halv-ni til ni. 

- Hvor bor I - og kommer I i en menighed?
- Vi bor et skønt sted ned mod vand og skov i Beder 

ved Aarhus.  Og vi er meget glade for at komme i 
Citykirken i Aarhus, fortæller Carl Edward Mikkelsen. 
Han har tidligere arbejdet for Shell og været engageret 
i internationalt arbejde som konsulent.

Christian Christiansen, Næstved:
- Jeg kan ikke sige præcis hvor mange gange, jeg har været her. 

Men for rigtig mange år siden gik jeg på højskole her. Det var i 60’erne. 
Da var skolen lige blevet bygget. 

- Hvordan var det at gå på højskolen dengang?
- Det betød meget for mig. Jeg kom fra et kristent hjem og fra en 

Baptistkirke. Men da jeg boede i Tåstrup, fi k jeg sådan en lyst til at 
komme på en kristen bibelskole. Der var så en dame, der sagde til 
mig: Du skal tage til Kolding. Og det gjorde jeg.

- Hvad har du ellers lavet i dit liv?
- De første år efter skolen var jeg ved landbruget, men det stoppede 

jeg med og rejste til København. Her uddannede jeg mig indenfor 
plejehjem og sygehus, og det har jeg arbejdet med, indtil jeg stop-
pede for 14 år siden. 

- Hvor bor du nu?
- Jeg bor i Næstved og kommer i Næstved Bykirke. 
Jeg holder meget af at komme her på højskolen. Her er jo sådan en 

fl ot natur med søen og bakkerne omkring højskolen. Og så kan man 
gå tur ud i byen. Det er et skønt sted. 

Og heldigvis kommer der nye til, for der er jo også nogle, som falder 
bort. Det er jo ældre mennesker, de fl este. 

Og jeg kan godt lide, at vi synger de gamle sange, som fx ”O store 
Gud!” og ”Salige vished”. Der er liv i de sange.

Lis Duch, Roskilde:
- Jeg kom-

mer fra Ros-
kilde og jeg 
h a r  v æ r e t 
med på dette 
kursus man-
ge gange. 

- Hvorfor 
vender du til-
bage år efter 
år?

-  F o r d i , 
det bare er 
pragtfuldt at 
mødes med 
alle vennerne 
igen og lære 
nogle nye at 
kende. Det 
er skønt, når 
man er gammel, at man bare kan få lov at slappe 
af her. Vi får simpelthen bare så megen betjening, 
og vi synger og vi beder. Og alt er bare fantastisk! 

Vi er også ude i det fri og laver en masse lege. 
Jeg synes, der har været rigtig mange gode 

foredrag. Og når man har et gammelt hoved kan 
det godt være svært at rumme det hele, men 
det har været fantastisk. Og jeg har lært rigtig 
meget. Og det er jo skønt, at man kan blive ved 
med at lære.

- Hvad har du tidligere arbejdet med?
- Jeg er sygeplejerske.
- Er du her selv?
- Ja, jeg har mistet min mand for fem år siden. 
- Kommer du i en menighed?
- Ja, jeg kommer i Baptistkirken i Roskilde, hvor 

Claus Bækgaard og Jacob Vagner er præster. 

Kursus-leder Bent Christiansen i samtale med en 
deltager fra Aarup på Fyn.

Der var fyldt op på kurset 
”Glæden ved livet” i sidste 
uge på Kolding Internationale 
Højskole. 

Faktisk er der så mange ældre, 

der gerne vil på dette kursus, at 
der hvert år også holdes et kur-
sus før sommerferien. 

Det er det tidligere forstander-
par, Birthe og Bent Christiansen, 
der står for kurserne sammen 

med et veloplagt team af lidt 
yngre deltagere. 

I år har deltagerne bl.a. været 
på reformations-tur i Sønderjyl-
land. De har hørt foredrag af 
Hans-Peter Tams, en overle-

vende fra 2. verdenskrig, Jacob 
Tyberg, Uldum Højskole, Bent 
Hylleberg, Tølløse Seminarium, 
Jørgen Mortensen og Jacob 
Viftrup, Apostolsk Kirke, Eva 
Bertelsen om 40 dage i døds-

skyggens dal, missionærerne 
Sven-Axel Conrad, Kirsten og 
Erling Rasmussen. 

Der har været musik og sang 
med Steffen Bay, Finn Ravn Han-
sen og Carl-Edvard Mikkelsen 

m.fl . Og ”hjernegymnastik” med 
bl.a. Jørgen Fuchs og Finn Ravn 
Hansen. De fleste deltagerne 
glæder sig allerede til næste år.

Henri.
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Det er ikke fordi...
I sommerferien faldt jeg over disse ord fra Esajas Bog:

Hør her! Det er ikke sådan, at Herrens kraft er for svag til 
at redde jer, eller at han ikke kan høre jeres råb om hjælp. 

I de ældre oversættelser plejer der at stå noget om, at 
”Herrens arm er ej for kort”. For vi viser jo vores muskler med 
armen. Og Guds arm er altså stærk nok og heller ikke for kort 
til at række ud.

Men hvis vi stopper der og lader os trøste af det, går vi glip 
af selve pointen. Den kommer i de følgende vers:

Nej, det er jeres synder, der afskærer jer fra Guds indgriben. 
Det er derfor, han har vendt jer ryggen og lukket ørerne for 
jeres bøn. 

Og så nævner Esajas nogle af det daværende Israels uret-
færdigheder. Og Esajas lover også, at: 

”Derfor vil han selv frelse sit folk med sine egne retfærdige 
handlinger.” 

Det er faktisk Jesus, som Esajas profetisk hentyder til - 700 
år, før han blev født! 

Fantastisk - og så behøver vi vel ikke tage de barske ord  
fra Gamle Testamente alvorligt mere - eller...? 

Jo, for Bibelen er ikke blot en historisk bog, som handler 
om Israels uheldige opførsel. Helligånden taler profetisk og 
personligt til os i dag gennem det, der siges her. 

Mon ikke mange af os ind i mellem har undret os over, at 
Gud ikke greb ind, når vi nu bad ham om det? 

Måske skulle vi lige tjekke, om vi har ren samvittighed. Om vi 
vil have Guds velsignelse, men ikke vil leve efter hans vilje...? 

Her taler jeg ikke om mennesker, som er syge, og ikke bliver 
helbredt. For det kan der være mange andre grunde til end 
synd. Og problemet er som regel ikke den syge, men at vi 
forbedere ofte mangler tro eller har forkerte motiver.

Heldigvis er der kommet meget mere skred i brugen af hel-
bredelsens nådegave, så vi nu ser helbredelser ske næsten 
dagligt. Også lokalt. Det er tegn på gennembrud!

Men hvis vi føler, at der ikke er gennembrud i vores bønner, 
så er det altså ikke, fordi Gud ikke kan høre os, eller ikke er 
stærk nok til at hjælpe. Han kan og vil. 

Det er måske fordi, vores livsstil afskærer os fra 
Guds indgriben. For selv om Jesus har taget skylden 
for vores synder, kan de fortsat blokere for hans 
velsignelser, - hvis vi ikke vil af med dem. 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 19:41 - 48

Jesus græder over Jerusalems vantro
41 Jesus var nu så tæt på Jerusalem, at han kunne se ud 

over hele byen. Da brast han i gråd og sagde: 42 »Gid du i dag 
kunne forstå, hvad der fører til fred. Men det er skjult for dine 
øjne. 43 Det varer ikke så længe, før dine fjender vil samle sig 
mod dig. De vil bygge en vold op omkring dig, omringe dig og 
presse imod dig fra alle sider. 44 De vil jævne dig med jorden 
og knuse dine indbyggere, fordi du ikke greb chancen, da 
Gud kom til dig!«

Den sidste tempeludrensning
45 Senere gik Jesus ind på tempelpladsen og begyndte at 

jage de handlende ud. 46 Han råbte til dem: »Skriften siger: ‘Mit 
hus skal være et bønnens hus,’ men I har gjort det til ‘et tilholds-
sted for røvere.’ « 47 Hver dag underviste Jesus i templet, men 
ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere 
spekulerede på, hvordan de kunne få ham slået ihjel. 48 Dog 
kunne de ikke fi nde nogen anledning til det, for folk stimlede 
sammen om ham og slugte hvert ord, han sagde.

”Sig tak under alle forhold; 
for dette er Guds vilje med jer 
i Kristus Jesus.” 

(1. Thess. 5, 18)

- Har du nogle gange undret 
dig over, hvad der er Guds 
vilje for dit liv? Her er ihvertfald 
noget af det: Sig tak under alle 
forhold!

  …Du har løst mine lænker. 
Jeg bringer dig slagtoffer til 
tak..” (Sal. 116, 16-17), 

”Jeg takker dig, fordi jeg er 
underfuldt skabt, underfulde er 
dine gerninger, jeg ved det fuldt 
ud!” (Sal. 139, 14), 

”Jeg takker dig for evigt, for 
du greb ind!..” (Sal. 52, 11), 

”Da jeg fik hjælp, jublede 
mit hjerte, jeg takker ham med 
sang.” (Sal. 28, 7).

Vi kan også takke for andre 
kristne: ”Vi takker altid Gud for 
jer alle, når vi nævner jer i vore 
bønner..” (1. Thess. 1, 2),

 ”Jeg takker altid min Gud 
for jer, for den nåde, som han 
har givet jer i Kristus Jesus. (1. 
Kor. 1, 4).

At være taknemlig, og at ud-
trykke det i bøn, er en del af en 
Kristi discipels liv: 

“Når I nu har taget imod Kristus 
Jesus, Herren, så lev i ham, 
rodfæstede i ham, opbyggede i 
ham, grundfæstede i troen, som 
I har lært det, overstrømmende i 
jeres tak.” (Kol. 2, 6-7).  

Guds Ord siger, at i de sid-
ste dage skal mennesker blive 
”utaknemlige”, endda nogle der 
i det ydre har gudsfrygt (2. Tim. 
3, 1-2, 5). 

Utaknemlighed er en del af 

verdens ånd og den syndige 
natur, og det vil tage til i disse 
tider. Derfor skal vi modstå 
denne ”tidsånd” ved at gøre det, 
som Gud hele tiden har befalet 
os: ”Sig tak under alle forhold; 
for dette er Guds vilje med jer i 
Kristus Jesus.” (1. Thess. 5, 18).  
Læg mærke til at der ikke står 
”for alle forhold”, men under alle 
forhold. 

Ef. 5, 20 siger: ”..sig altid Gud 
Fader tak for alt i vor Herre Jesu 
Kristi navn.” - og dette betyder 
selvfølgelig tak for alt, der kom-
mer fra Faderen og er i overens-
stemmelse med Gud Faders og 
Kristi natur og vilje!

Så vi skal sige Gud tak altid og 
under alle forhold – ja, til evig tid: 

”Gud lovpriser vi dagen lang, 
dit navn takker vi til evig tid.” 
(Sal. 44, 9).

Et af de største problemer for 

jøderne under ørkenvandringen i 
Gamle Testamente var ”knurren” 
og utaknemlighed. Når Gud lige 
havde gjort et under, var de gla-
de og taknemlige, men så snart 
der opstod problemer, eller det 
ikke lige gik som de forventede, 
brokkede de sig og glemte Guds 
tidligere undere. De takkede i 
hvert fald ikke under alle forhold.  

Altid noget at takke for
Der er altid noget, vi kan takke 

Gud for. Det kan godt ske, at alt 
falder sammen om os, men så 
kan vi takke Gud for tilgivelsen 
for synd, at Jesus har frelst os 
fra Helvede og glæde os over at 
vore navne er skrevet i Himlene. 
(Luk. 10, 20).

 ”Tak med glæde vor Fader, 
som har gjort jer duelige til at få 
del i de helliges arv i lyset. Han 
friede os ud af mørkets magt 
og fl yttede os over i sin elskede 
søns rige; i ham har vi forløsnin-
gen, syndernes forladelse.” (Kol. 
1,12-14). 

”Jeg takker dig, for du svarede 
mig og blev min frelse.”(Sal. 
118, 21)

”Vi takker dig, Gud, vi tak-
ker dig, vi påkalder dit navn og 
fortæller om dine undere.” (Sal. 
75, 2).

Vi kan takke Gud for, hvad han 
har givet os: 

”Jeg takker Gud for, at jeg taler 
mere i tunger end nogen af jer.” 

(1. Kor. 14, 18), 
“Jeg takker og lovsynger dig, 

mine fædres Gud, for du har 
givet mig visdom og styrke;…” 
(Dan. 2, 23).  

Vi kan endda takke Gud for, 
at Han tillader prøvelser, lidelser, 

kampe og djævelske angreb, fordi 
Han igennem det vil forvandle os 
og føre os til sejr: 

”Men Gud ske tak, som giver 
os sejren ved vor Herre Jesus 
Kristus!” (1. Kor. 15, 57)

”Men Gud ske tak, som altid 
fører os med i Kristi triumftog…”  

( 2. Kor. 2, 14), 

Midt i besværlighederne kan vi 
takke Gud for Hans trofasthed – 
at Han ikke svigter os: 

”Tak himlens Gud, hans tro-
fasthed varer til evig tid.” (Sal. 
136, 26). 

I svære tider kan det være et 
offer at sige tak, men det offer er 
vi kaldet til at bringe: 

”Lad os bestandig ved ham 
bringe Gud takoffer…” (Heb. 
13, 15).

Taksigelse fører ind i Guds 
nærvær: 

”Gå ind ad hans porte med 
takkesang, ind i hans forgårde 
med lovsang, tak ham, pris hans 
navn!” (Sal. 100, 4).  

”… syng med tak i jeres hjerte 
til Gud.” (Kol. 3, 16)

Tak er også den rette holdning, 
når vi skal bringe vore ønsker 
frem for Gud i bøn: 

“Vær ikke bekymrede for no-
get, men bring i alle forhold jeres 
ønsker frem for Gud i bøn og 
påkaldelse med tak.” (Fil. 4, 6), 

”Vær udholdende i bøn, våg 
med bøn og tak.” (Kol. 4, 2). 

- TAK fordi du tog tid til at læse 
dette.

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

Ugens prædiken er ikke ud fra 
søndagens bibeltekst, som kan 
læses her til venstre.

Sig altid tak

At være taknemlig, og at udtrykke det i bøn, er en del af en Kristi discipels liv. Falder alting sam-
men omkrig os, kan vi altid takke Gud for tilgivelsen og frelsen.
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Af Jørgen Vium Olesen

Arkitekt. 
Grundlægger af 

Forlaget Scandinavia.

Forhuset imod Knabrostræde trænger nu til en gennemgribende 
restaurering og istandsættelse.

Udfordringen, ideen om en 
gadeavis blev født i huset 
i Knabrostræde. De første 
numre udkom i februar 1973, 
som en gadeavis.  

Siden har en del af huset væ-
ret lejet ud. Som menighedshus, 
bønnehus, Cafe m.m. Men nu 
kommer der en ny tid, tilbage til 
de oprindelige visioner. 

Ved vores sidste bestyrel-
sesmøde læste vi om Kaleb fra 
Josvabogen 14:6-15. 

”HUSKER du”, sagde Kaleb 
til Josva, ”hvad Moses sagde 
til os to, da vi for 45 år siden 
blev sendt ind for at udspio-
nere landet? Den dag lovede 
Moses mig: ”Den del af Kanáns 
land, som du har været inde 
i, skal altid tilhøre dig og dine 
efterkommere, fordi du har vist 
Herren fuld lydighed””.

Husker du? 
Vi HUSKER de drømme og 

visioner, vi havde dengang, 
om vækkelse, om reformation 
i det danske samfund, om fe-
stivalerne, ”Den Lange Dag”, 
om demonstrationerne imod 
pornoens frigivelse, imod fri 
abort, ”Den lille hvide” som 
blev udgivet som et modsvar 
til de venstreorienterede og 
kulturradikales ”Lille Røde” til 
skoleelever, en opfordring til 
oprør og nedbrydelse af gode 
samfundsnormer.

Kaleb fi k tildelt det højland, 
som Moses havde lovet ham. 
””Nu er jeg 85 år, men lige 
så stærk som dengang. Du 
HUSKER nok, at anakitterne 
bor der i store befæstede byer. 
Men ved Herrens hjælp skal jeg 
nok få jaget dem bort, som han 
lovede.” Så velsignede Josva 
ham, og gav ham højsletten 
med Hebron som arvelod.”

Vi tog dette ord til os, som et 
ord fra Herren til os, i den situa-
tion som vi stod i med huset.

Huset var et mirakel
Vi var 10 kristne familier 

(komiteen for Unge Kristne), 
der var på udkik efter et hus i 
København, til evangelisation 
og overnatning. Ingen af os 
havde nogle penge, da vi fandt 
et hus i centrum af København, 
nær Strøget, hvor der på siden 
af indgangsporten stod: ”Soli 
Deo Gloria”, som betyder: ”Gud 
alene æren”. 

Så spidsede vi ører, fortæller 
Johnny Noer. ”Mens vi stod der 
og funderede over, hvem der 

engang i det 17. århundrede 
havde sat denne inskription på 
dette hus, kom der en mand 
over til os og sagde: ”Dette hus 
er til salg for 300.000 kroner.”

Kort tid efter dette første ”syn” 
af huset fi k vi en gave på 50.000 
kr. til udbetalingen, og huset 
blev købt. 

Da jeg var arkitekt og med 
i komiteen, blev jeg spurgt, 
om jeg ville stå for design og 
renovering af denne gamle 
lagerbygning. Det sagde jeg ja 
til, da jeg havde fået et ord fra 
Herren, som gav mig og Tone 
grønt lys.

Klart nej fra Københavns 
kommune

Da jeg havde sendt alle teg-
ningerne ind til Magistratens 4. 
afdeling, fi k vi et meget klart 
svar tilbage fra alle de 5 afde-
linger, der var involveret. Dette 
hus kunne ikke bruges til et 
ungdomscenter, det var over-
bebygget, en brandfælde, for 
lavt til lofterne. Alle 5 afdelinger 
sagde nej til vores ansøgning.

Da vi derefter var sammen i 
komiteen, var der vild forvirring. 
Vi skulle aldrig have købt det 
hus! Jeg har aldrig haft tro til at 
det var rigtigt… osv. osv. 

Efter nogen diskussion blev vi 
enige om at bede sammen. Da 
vi bad, var der én, Ove Stage, 
der gav os et profetisk ord, som 
lød: ”Træd frem for myndighe-
derne med frimodighed, så vil 
jeg være med jer”.

De næste dage bad og fa-
stede vi. Jeg havde personligt 
fået et ord fra Gud, fra Markus 
6:35-44, som en bekræftelse 
på, at det var rigtigt for mig at 
gå i gang med tegningerne og 
restaureringen af huset. Dette 

ord passede ikke med det nej, 
vi havde fået.

Så en dag, ikke mange dage 
efter vi havde fået afslaget, 
ringede én af bygmestrene fra 
Magistratens 4. afdeling og bad 
os om at komme til et møde. 

Han havde set vores ansøg-
ning og afslaget og havde sagt 
til sig selv: ”Det kan ikke være 
rigtigt!” De venstreorienterede 
havde netop fået Projekt Hus i 
Magstræde, som senere blev til 
Projekt Fabrik og senere igen til 
Christiania. De fi k både i pose 
og sæk, alt betalt af kommunen.

Disse unge kristne søgte 
ikke om penge, men blot om 
tilladelse til at indrette et ung-
domscenter for at kunne hjælpe 
unge, der var kommet ud i narko 
og misbrug af rusmidler. 

Denne bygmester havde i 
sin ungdom mødt en kristen 
apoteker, der hjalp unge fra 
Jylland, der var kommet ud på 
et skråplan i storbyen. 

Derfor besluttede han sig 
for at hjælpe os med at få 
godkendelsen ved at opfylde 
en række betingelser, som vi 
selvfølgelig opfyldte, og senere 
fi k vi godkendt det færdige hus 

som et ungdomscenter. Ja, vi 
fi k oven i købet en præmie af 
Tuborg Fonden, som mente, 
at restaureringen var med til at 
forskønne København.

Mission i København
I de første år efter at huset 

var taget i brug, var der mange 
aktiviteter, der udgik fra huset.

Hver eftermiddag og aften 
i sommer-månederne var der 
friluftsmøder på Strøget.

Vi fi k et hus på Christiania, 
og der blev startet cafeer op 
på Nørrebro og Vesterbro, hvor 
der blev missioneret. Operation 
Josua startede på en gård på 
Fyn med missions-teams, der 
rejste rundt i Danmark.

Udfordringen flyttede til et 
kælderlokale i Projekt Hus, lige 
rundt om hjørnet. Siden fl yttede 
avisen og Forlaget Scandinavia 
til Nørregade 12, til det hus som 
Københavns biskop boede i, 
lige over for Vor Frue Kirke.

Thomasskolen, den kristne 
friskole, fi k også inspiration til at 
starte fra Unge Kristnes komite.

Steen og Else Thomsen, 
som var nogle af de første, der 
blev kristne i huset, kom siden 
til at lede bestyrelsen for huset 
i mange år og gjorde en stor 
indsats. Unge fra Betlehems-
kirken startede Cafe Retro, der 
i begyndelsen havde en klar 
kristen vision. Men i de sidste 
år, før Cafe Retro gik konkurs, 
havde en ny bestyrelse forladt 
det kristne indhold. 

En ny tid
Nu står vi over for en ny 

begyndelse, hvor vi ønsker at 
komme tilbage til de oprindelige 
målsætninger for arbejdet i Hu-
set i Knabrostræde 26. 

Vi har fået nøglerne. Huset 
skal gøres i stand indvendigt 
og udvendigt. Huset bliver lejet 
af UMO, Ungdom Med Opgave 
fra oktober 2017 eller tidligere, 
som vil bruge huset til mission, 
undervisning, cafe, koncerter 
og meget andet. Hvis du vil 
være med til støtte dette ar-
bejde, er du meget velkommen 
til at sende UMO en gave eller 
sende din gave til: 

Unge Kristne på konto nr. 
9070 1620348232 i Sparekas-
sen Vendsyssel.

Hvid du ønsker skattefradrag 
for din gave, kan du sende din 
gave igennem Missionsfonden, 
Reg.nr.: 9570 Konto: 06139450 
Projektnummer: 6104 som et 
éngangs-beløb eller et måned-
ligt bidrag.

Huset er et sted, hvor nye 
kristne projekter kan starte på et 
meget lille budget. Huslejen er 
en lille del af, hvad tilsvarende 
lokaler ville koste på en meget 
attraktiv adresse midt i centrum 
af København. Det kan lade sig 
gøre, fordi bestyrelsen i årtier 
har drevet huset med så lave 
omkostninger og gæld som 
muligt. Nogle projekter tager 
kun et års tid, andre et årti eller 
mere. At investere sin tid og sine 
penge i huset er et langtidspro-
jekt. Der er startet tre kirker og 
en cafe - og nu UMO-arbejde 
ud fra huset. 

Nogle projekter er vokset ud 
af rammerne og lever videre an-
dre steder. Bestyrelsen ønsker, 
at dette også skal være en mu-
lighed i fremtiden. Derfor er det 
en god sag at støtte foreningen 
”Unge Kristne” med en gave.

Vi håber, at mange vil være 
med til at bede for huset og 
dette nye initiativ, at det, som 
Gud ønsker, skal ske ud fra 
huset.  

På bestyrelsens vegne / Jør-
gen Vium Olesen, 

Den 07-08-2017.

En ny tid for
Huset i Knabrostræde?

Ud fra Huset i Knabrostræde foregik der bl.a. gadeevangelisation 
på Strøget. Her er det Jørgen Vium Olesen, der prædiker. 

Jørgen Vium Olesen fortæller om ’Huset i Knabrostræde’, som spillede en vigtig rolle i Jesus-vækkelsen i 70’erne.
Huset har siden været brugt til fx café, men skal nu igen bruges til det oprindelige formål.

Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk
Eller bestil på 7456 2202
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:
BREV:           

Kære Orla Lindskov
Jeg vil skrive dette brev til dig 

nu. Jeg har ventet længe med det. 
Men nu føler jeg, at tiden er inde, 
for jeg kan nærmest ikke vente 
længere.  

Mange præster og også andre 
siger, at Gud hører bøn. Jeg er 
næsten kommet dertil, at jeg 
tvivler på, at det er sandt. Min 
bøn er i hvert fald ikke blevet hørt.

En præst, jeg søgte hjælp hos, 
sagde til mig, at min bøn nok ikke 
var brændende nok til at stige til 
Himmelen. Men jeg tror nok, at 
han sagde det halvt i sjov, så det 
kan jeg leve med.

En god, kristen kvinde sagde til 
mig, at jeg skulle passe på, at min 
kærlighed til min mand ikke endte 
med at blive en slags afguderi.

Jeg er angrebet af tvivl. Jeg har 
bedt om det samme i snart ti år, 
og ingenting er sket. Jeg har uden 
ophør båret min bøn i mit hjerte. 
Jeg er nu en kvinde på 38.

Min bøn og mine tanker kører 
i mig hele tiden fra morgen til 
aften. Og alligevel er jeg ikke 
blevet bønhørt. Det er derfor, jeg 
har svært ved at tro, at Gud hører 
mine bønner. Jeg føler, at min bøn 
er en bøn efter Guds vilje. Hvad 
er da mit store problem? Hvad er 

årsagen til, at jeg skriver dette 
brev til dig?

Er det ikke Guds vilje, at ægte-
fæller skal elske hinanden?

Som 28-årig blev jeg gift med 
den mand, som jeg elskede. 
Men et par år efter vendte han 
sit hjerte fra mig. Alt hvad jeg 
siden har forsøgt for at vinde hans 
kærlighed tilbage, har været for-
gæves. Vi omfavner aldrig mere 
hinanden. Jeg vover ikke forsøget 
med at prøve at tage om ham. 
Jeg er næsten sikker på, at han 
vil afvise mig.

Vi lever sammen. Men jeg føler, 
at vores ægteskab er blevet sygt. 

Det er, som om der er en høj mur 
imellem os. Jeg føler, at det bliver 
sværere og sværere at leve i god 
forståelse med hinanden. 

Jeg vil gerne spørge dig, Orla 
Lindskov, gives der nogen større 
sorg end år efter år at leve side 
om side med den, man elsker så 
højt, og så leve, som om man kun 
er luft for hinanden?

Orla Lindskov, vil du godt bede 
for os?

Venlig hilsen
En skuffet, gift kvinde

Kære skuffede, gifte kvinde
Jeg vil med glæde bede for 

jeres ægteskab og for jeres ind-
byrdes kærlighed.

Jeg tror ikke på, at din bøn ikke 
er brændende nok. Men jeg tror 
heller ikke på, at Gud ikke hører 
bøn. Det prøver din tvivl at fortælle 
dig. Men det er ikke sandt.

Selvfølgelig er dit ønske om at 
genvinde din mands kærlighed 
heller ikke afguderi, som skulle 
gøre Gud fortørnet. Jeg tror ikke, 
at mennesker kan elske for meget 
i Guds øjne. Bibelen fortæller os 
jo, at Gud er kærlighed.

Jeg ved, at Gud har hørt alle 
dine bønner, for Gud hører alle 
vores bønner. Din bøn er hørt for 
længe siden. Men du har ikke 
mærket det eller oplevet svaret 
på din bøn.

Det, du spørger efter og det, 
som du nu mangler, er nemlig det 
konkrete, bønnesvaret. 

For dit vedkommende er bøn-
nesvaret, at du og din mand må få 

den indbyrdes kærlighed tilbage. 
Den bøn er en bøn efter Guds 

vilje. Lad os slå det fast.
Nu skriver jeg så noget, som 

for os mennesker kan være svært 
at forstå, nemlig dette: Efter Bibe-
lens undervisning har vi allerede 
fået det, vi beder om, når vores 
bøn er efter Guds vilje. Det kan 
vi læse 1. Johannesbrev  kap. 5, 
versene 14 og 15. Her står nemlig: 

”Og dette er den frimodighed, 
vi har overfor ham, (altså overfor 
Gud): at hvis vi beder om noget, 
som er efter hans vilje, hører han 
os. Og når vi ved, at han hører os, 
hvad vi end beder om, så ved vi 
også, at vi allerede har fået det, 
vi har bedt ham om.” 

Vi kan derfor faktisk sige, at du 
har bedt videre for at få noget, 
som du allerede har fået. Derfor 
skal du nu modtage Guds gave til 
dig, nemlig din mands kærlighed. 

Hvordan kan du modtage den 
gave fra Gud, som du allerede 
har fået?

Begynd med taksigelse. Altså 

med at du begynder at takke for, 
at Gud har givet dig din mands 
kærlighed tilbage. 

Taksigelsens vigtighed un-
derviser Guds ord os om. Start 
derfor med det samme og vær 
udholdende med at takke.

Men derefter kommer så noget 
meget vigtigt: det handler nemlig 
ikke kun om at bede og takke. Det 
handler også om at forstå at tage 
imod Guds bønnesvar i praksis. 

Hvordan nu det? 
Jo, du skal nu selv gøre noget 

aktivt overfor din mand. Vær ikke 
handlingslammet af frygt for din 
mands afvisning. Gå med det 
samme hen til ham og giv ham 
et ordentligt stort knus. 

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Endnu et brev fra den gifte, 
skuffede kvinde:

Kære Orla Lindskov
Tak for at du så hurtigt sendte 

et personligt brev til mig. 
Jeg havde ventet, at dit svar 

ville komme i Udfordringen efter 
måske længere tid. Jeg gjorde 

det, du bad mig om i dit hurtige 
svar.

 Lige efter jeg havde læst dit 
brev, rejste jeg mig fra min stol 
og skyndte mig ud til min mand, 
som var i køkkenet. Han sad på 
køkkenstolen. Jeg ventede ikke. 
Jeg ville give ham et stort knus. 
Og ved du hvad?

Det, han ikke havde gjort i snart 
mange år, det gjorde han nu. Han 
rejste sig og gik mig i møde, og 
det var næsten ham, der gav mig 
mest knus. 

Da jeg derefter så ham i øj-
nene, var der tårer, og hans øjne 
skinnede med den samme glans, 
som da vi gav hinanden vores ja 

ved alteret. 
Nu taler vi igen sammen, som 

vi gjorde i den første herlige tid i 
vores ægteskab. Så jeg er rigtig 
glad nu.

Nu ved jeg sandelig, at Gud 
hører bøn. 

Tak, Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg vil bede dig om at sende 

3 salveduge.
Vi er mand, hustru og datter, 

som ikke har det godt på grund 
af alvorlig sygdom og andre 
ubehagelige skavanker, som 
handicapper os.

På forhånd mange tak for din 
hjælp til os og også tak for, at 
du hjælper så mange menne-
sker med deres smerter.

Kærlig hilsen
En trofast læser

Min mand har vendt sig bort fra mig

Giv din mand et stort knus

Det virkede! Vi lider meget

Vi lever sammen. Men 
jeg føler, at vores ægte-
skab er blevet sygt. 

Vær ikke handlingslammet af frygt for din mands afvisning. Gå med det samme hen til ham 
og giv ham et ordentligt stort knus. 
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Steen Jensen
besøger Kreta

Der  er  noget 
s æ r l i g t  v e d 
Kreta. Eller ved 
kreterne. De er 
grækere med en twist – nok 
grækere, men har ord for at 
være mere frihedssøgende, 
egenrådige og modstandspa-
rate end de andre.

Kretas historie er fuld af ek-
sempler på modstand og genstri-
dighed. En modstandsparathed, 
som man stadig kan fi nde blandt 
kreterne.

Under den nazisternes besæt-
telse af Kreta i årene 1941-1945 
kæmpede partisangrupper som 
løver mod besættelsesmagten, 
side om side med de allierede 
tropper, og mange kvinder og 
børn deltog i kampene. 

Nogle kilometer vest for Chania 
ligger en stor, tysk krigskirkegård 
med 4.000 tyske soldaters grave 
og vidner om den blodige mod-
stand, de mødte hos kreterne.

Tilbage i oldtiden havde ro-
merne også særdeles svært ved 
at få fodfæste på Kreta. 

Det tog romerne tre år at ind-
tage Kreta ca. 70 år f.Kr. og gøre 
øen en del af Romerriget. 

Langt senere, i 1645, da det 
lykkedes osmannerne (tyrkerne) 
at besætte størstedelen af Kreta, 
skete det kun trods hård mod-
stand.

Mange fl ygtede op i bjergene, 
hvorfra de førte partisankrig mod 
tyrkerne. Øens hovedby, Iraklion, 
formåede at holde stand mod 
den tyrkiske belejring af byen i 
hele 21 år.

Umoral herskede
Man gør nok klogt i at med-

regne kreternes særlige mod-
standsparathed, når man vil 
forstå, hvilket hyr apostlen Paulus 
havde med kreterne, da han sam-
men med sin tro, loyale medarbej-
der Titus satte fod på Kreta for at 
gøre kreterne kristne.

Paulus er på Kreta en tid, 
men rejser videre og efterlader 
Titus på øen for at videreføre det 
missionsarbejde, Paulus har sat 
i gang, og indsætte kirkeledere 
i byerne.

Fra sin rejse, sandsynligvis fra 
Makedonien, sender Paulus et 
brev til Titus og minder ham om 
den kæmpe opgave, han er blevet 
betroet. For kreterne er ikke bare 
modstandsparate og genstridige, 
men er på Ny Testamentes tid 
sunket dybt i umoral og dårskab.

Brevet til Titus er mest en vej-
ledning i, hvad der kræves af en 
kirkeleder og andre kristne for at 
kunne leve i ”den sunde lære”. 

Paulus opremser en række 
dyder, som de bør indeholder, så 
som at de skal være én kvindes 
mand, ikke være genstridige eller 
på nogen måde kunne beskyldes 
for at leve et vildt liv, ikke være 
egenrådige, ikke opfarende, ikke 
drikfældige osv. – og ordene 
ligesom stikker lidt ekstra, når 
man har in mente, hvilken umoral 
kreterne var kendt for.

Paulus svinger sig da også helt 
op, da han beskriver, hvad han 
mener om kreterne.

Han kalder dem for løgnere, 
dyriske, griske og dovne. Pau-
lus, der er godt hjemme i græsk 
fi losofi , citerer såmænd bare en 
af Kretas egne, nemlig digteren, 
fi losoffen og profeten Epimeni-

des, der 500-600 år f.Kr. levede 
på Knossos, som dengang var 
centrum for den minoiske kultur, 
og i dag en oldtidsby og et popu-
lært turistmål.

Der er næppe tvivl om, at 
Paulus bruger citatet, fordi han 
er godt gal i skralden over, hvad 
han har oplevet på Kreta.

Senere rejser Titus fra Kreta 
for at mødes med Paulus igen, 
men traditionen fortæller, at han 
vender tilbage og tjener som 
ledende biskop frem til sin død.

Døde som 95-årig
Det kræver selvfølgelig sin 

mand at stå i spidsen for missi-
onsarbejdet et sådant sted, hvor 
folk ikke bare er genstridige og 
modstandsparate, men lever et 
udsvævende liv.

Når Paulus vælger Titus til op-
gaven, er det næppe tilfældigt. Ti-
tus er Paulus’ spirituelle søn – ”mit 
ægte barn i vores fælles tro” – en 
loyal og højt skattet medarbejder, 
som har fulgt ham i tykt og tyndt 
på hans lange missionsrejser.

Titus har vist sit værd som 
administrator, fredsskaber og 
problemknuser. 

Han har så at sige cv’et i orden, 
da Paulus ifølge kirketraditionen 
indsætter Titus som biskop i 
Gortyn på det sydlige Kreta, cirka 
45 kilometer syd for øens nuvæ-
rende hovedby, Iraklion.

Romerne havde gjort Gortyn til 
øens hovedby, og det var i dette 
græsk-romerske kraftcenter, 
Paulus og Titus indledte deres 
missionsarbejde. I dag er Gortyn 
et arkæologisk turiststed med 
rester af bymuren og af amfi tea-
tret, badene, templer og græske 
skulpturer, men også dén kirke, 

som kristne i 600-tallet rejste på 
det sted, hvor Titus skal være 
blevet begravet.

Ifølge traditionen døde Titus 
som en meget gammel mand, 95 
år, og var frem til sin død Kretas 
øverste biskop. Han siges at have 
grundlagt ni bispesæder. I dag er 
han øens skytshelgen.

Født som hedning
Titus var født græsk og hed-

ning. Han er muligvis født i Antio-
kia af græske forældre og har 
sandsynligvis mødt Paulus på 
hans første missionsrejse. Ifølge 
traditionen brugte Titus sine tidlig-
ste år på græsk fi losofi  og poesi, 
men har i mødet med Paulus hørt 
apostlen forkynde evangeliet om 
den frelse, der kun kan fi ndes i 
Jesus Kristus, og ladet sig om-
vende – og døbe af Paulus.

En anden tradition, der holdes 
i hævd i den ortodokse kirke, 
fortæller, at Titus blev født på 
Kreta, og at han var blandt de 
kretere, der var i Jerusalem på 
Pinsedagen, da Helligånden kom 
over disciplene, som begyndte 
at tale på fremmede tungemål, 
heriblandt græsk.

Titus på Apostelmødet
Vi ved reelt ikke, hvor Titus 

blev født. Det hører alt sammen 
til en senere tradition, men vi 
véd, at Paulus havde Titus med 
sig til Apostelmødet i Jerusalem 
i år 48-49, som fulgte hans første 
missionsrejse.

Dette første kirkelige topmøde 
skulle vise sig helt afgørende for 
kirkens senere udvikling. Hér gik 
den fra at være en snæver jødisk 
gruppering til også at omfatte 
hedningekristne. 

Paulus har Titus med sig. Han 
er med for at vise Simon Peter, 
Johannes, Jakob og de andre 
ledende apostle i Jerusalem, at 
en omvendt hedning er lige så 
meget værd som en jødekristen, 
og at det ikke handler om om-
skæring og ritualer, men om troen 
på Kristus.

Titus bliver ikke krævet om-
skåret, og dermed får Paulus sin 
vilje – og får apostlenes håndslag 
på, at han kan rejse ud i verden 
og forkynde evangeliet for hed-
ningerne.

Titus’ manglende omskæring 
bliver af Paulus brugt som vid-
nesbyrd på, at hedninger, der 
omvendes til kristendommen, 
ikke behøver at overholde de 
jødiske forskrifter for at være 
rigtige kristne.

Også i Korith
Titus rejser herefter i hælene 

på Paulus som en tro følgesvend, 
og som sekretær og tolk. Paulus 
har åbenlyst stor tiltro til sin med-
arbejder, som han også sender 
på opgaver på egen hånd. Bl.a. 
sendes Titus afsted til menighe-
den i Korinth i Grækenland for at 
løse nogle alvorlige stridigheder, 
som er opstået der. Det får han 
succes med. Han rejser nordpå 
og møder Paulus i Makedonien, 
og apostlen er ovenud tilfreds 
med Titus’ succes og skriver 2. 
Korinterbrev, som han sender 
Titus tilbage til Korinth med. 

Senere slutter Paulus sig til 
Titus i Korinth og giver Titus en ny 
opgave, nemlig at indsamle pen-
ge til menigheden i Jerusalem.

 Kranium bevaret
Paulus nævner Titus 13 gange 

i sine breve. Han omtales sidste 
gang, da Paulus sidder i fangen-
skab i Rom, og Titus har været 
hos ham dér, men er rejst videre 
til Dalmatien (2. Tim. 4,10).

Dén oplysning i 2. Timotheus-
brev synes i øvrigt at afkræfte 
en lidt vidtløftig teori om, at Titus 
og Timotheus, der var Paulus’ 
anden nære medarbejder, i vir-
keligheden skulle have været én 
og samme person, men at Titus 
bare var en mere uformel form af 
navnet Timotheus. 

Teorien holder slet ikke vand, 
når man husker på, at Paulus 
blankt afviste at omskære Titus 
(Gal 2,3), men valgte det stik 
modsatte i forhold til Timotheus, 
som han omskar (A.G. 16,3).

Hvor Titus rejste hen, efter at 
han var i Dalmatien, siger Ny 
Testamente intet om, og vi har 
kun traditionen at holde os til, når 
det gælder hans sidste år og død.

Traditionen hævder, som tid-
ligere fortalt, at han endte sine 
dage som biskop på Kreta, og at 
han grundlagde ni bispedømmer 
og selv blev 95 år. Han skal være 
blevet begravet i Gortyn, hvor 
kirken til hans ære senere blev 
opført over hans formodede grav.

Hans relikvie, der nu kun be-
stod af hans kranium, blev ifølge 
traditionen sendt i sikkerhed i 
Markuskirken i Venedig i forbin-
delse med en arabisk invasion i 
år 826. Relikviet blev først bragt 
tilbage til Kreta i 1966. Hér siges 
hovedskallen, eller hvad der 
måtte være tilbage af den, at 
befi nde sig i den senere Sankt 
Titus katedral i Iraklion, hvortil 
også fl ere andre kulturskatte fra 
Gortyn blev fl yttet.

Titus - Paulus’ loyale problemknuser
Titus var Paulus’ særligt betroede medarbejder og fi k til opgave at omvende den genstridige befolkning på Kreta. 
Hér endte han ifølge traditionen sine dage som biskop og blev senere øens skytshelgen.

I Gortyn på det sydlige Kreta står resterne af kirken, der i 500-tallet formentlig blev bygget over Titus’ grav.Titus er i dag Kretas skytshelgen. Han døde som 95-årig i Gortyn. 
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Af Bodil Lanting

Valgnederlaget føltes som en 
langfredag. Men der kommer 
en søndag, og for Hillary bliver 
det måske et præsteembede.

Det vurderer Hillary Clintons 
præst, Dr. William S. Shillady. Hun 
fandt hjælp i troen efter nederla-
get til Trump, og nu vil hun gerne 
tjene Herren fra prædikestolen, 
mener præsten.  

Den 15. august kunne pastor 
Shillady, som er leder af meto-
distkirken i New York, udgive en 
bog med de andagter, han sendte 
til Hillary under valgkampen. Bo-
gens titel, Strong for a Moment 
Like This: The Daily Devotions of 
Hillary Rodham Clinton, hentyder 
til teksten fra Esters Bog, hvor 
Gud gav dronning Ester hendes 
position med henblik på, at hun 
skulle frelse sit folk.

Lægprædikant
- Da vi skulle tage billeder i 

forbindelse med bogudgivelsen 
sagde hun: ’Bill, jeg tror jeg gerne 
vil prædike.’ I metodistkirken er 
der en tradition for, at lægfolk kan 
prædike, og jeg tror, hun gerne 
vil dele de gode nyheder uden at 
blande politik ind i det. 

Hun føler sig rigtig godt tilpas 
i prædikestolen. Det er helt na-
turligt for hende, og hun kender 

Bibelen. Så jeg tror, at hun vil 
blive en dygtig prædikant, udtalte 
pastor Shilladay i et interview 
med CNN.

Pastor Shillady er ven af Clin-
ton-familien og medvirkede, da 
datteren Chelsea Clinton blev viet 
til den jødiske Rabbi James Ponet 
i 2010. Han har også begravet 
Hillarys mor, Dorothy Rodham.

Ligesom langfredag
Pastor Shillady fortalte CNN, 

at Hi l lary havde 
oplevet valgneder-
laget lige så søn-
derknusende, som 
disciplene må have 
oplevet Jesu kors-
fæstelse. Men troen 
og præstens ånde-
lige vejledning hjalp 
hende.

- Hun har fortalt 
mig, at min email 
var det første, hun 
åbnede hver mor-
gen, og det hjalp 
hende til at holde 
fokus. Siden valget 
har hun brugt meget 
tid på at gå rundt i 
skovene. Nu er hun 
ved at komme ud af 
skoven igen, siger 
hendes åndelige 
vejleder. Han mener, 
at nederlaget delvis 

skyldes, at Hillary ikke var åben 
nok om sin tro under valgkampen.

- Hun talte om sin tro hver gang 
folk spurgte, men i metodist-kul-
turen er vi som regel ikke nogen, 
der bærer vores tro uden på tøjet, 
forklarer pastor Shillady.

Er Hillary sand metodist?
Dr. E. Piper fra Oklahoma 

Wesleyan University tvivler dog 
på, om Hillary Clinton tror på 
metodisternes lære.

- Tror hun, at Jesus er den 
eneste vej til frelse? John Wesley 
talte også om Bibelen som Guds 
ene ufejlbarlige ord. Og hvis hun 
ikke er enig i det, hvorfor tror 
hun så, at hun skal være meto-
distpræst? Ulve i fåreklæder er 
farlige, men ulve i hyrdeklæder er 
dødsensfarlige, påpeger Dr. Piper.

Også mange andre kristne 
udtrykker skepsis overfor top-
politikeren, der ofte har udtalt 
sig til fordel for fri abort og LGBT 
(seksuelle minoriteter). Hillary 
Clinton har bl.a. sagt, at de ufødte 
ikke har forfatningsmæssige ret-
tigheder. Hun har også omtalt 
abortmodstandere som ”terrorist-
grupper” og udtalte klar støtte til 
abortgiganten Planned Parent-
hood under valgkampen.

Hillary Clinton overvejer 
at blive metodist-præst
Troen hjalp Hillary Clinton videre efter skuffelsen ved valgnederlaget, siger hendes præst.

Mens Mosuls befrielse efter ni 
måneders kamp og tre ræd-
selsår under IS’ belejring nu 
bliver fejret, er otte kirker i 
Baghdad blevet lukket.

Kirkerne blev lukket allerede i 
maj 2017 efter næsten syv år med 
få kirkegængere. Nu har Vatikanet 
afgjort, at de ikke skal åbne igen. 
For det er gået meget tilbage for 
kirken i Iraks hovedstad.

Kristne på fl ugt siden 2005
Så sent som i begyndelsen af 

det 21. århundrede udgjorde de 
kristne 10% af befolkningen i Irak. 
Men nu har undertrykkelse, kon-
fl ikter, forfølgelser og fordrivelser 
ændret situationen.

- Den kristne migration har 
gennemløbet tre stadier, siger 
en tidligere beboer i Baghdad til 
International Christian Concern 
(ICC). ”Det første var fra 2005-
2007, det andet var i 2010, da 
ekstremisterne angreb en kirke 
og det tredje var i 2014, da ISIS 
angreb Nineveh-sletten.”

Under Saddam Hussein blev 
de kristne i Baghdad fordelt i 
særlige områder, hvoraf nogle var 
mere homogene end andre. De 

sekteriske konfl ikter og trusler be-
gyndte i 2005. I første omgang var 
der konfl ikter mellem sunni- og 
shiamuslimer; senere begyndte 
sunniekstremister at true den 
kristne befolkning.

Trusselsbreve til kristne
Det blev normalt, at kristne 

modtog kuverter med patroner 
og trusler fra lokale ekstremister. 
Trusler om vold og død drev tusin-
der af de kristne på fl ugt.

- I begyndelsen af 2006 blev vi 
tvunget ud af vores hjem, fordi vi 
fi k et brev, hvor der stod: ”I skal 
fl ytte inden for 48 timer, I må kun 
tage jeres tøj med jer, hvis I tager 
andet, vil vi dræbe jer. Jeg har 
stadig kuverten og tre patroner, 
som vi fi k fra banden”, fortæller 
Seza til ICC.

Seza og hendes familie fandt 
senere ud af, at deres nabo var 
involveret. Og regeringen hjalp 
ikke de kristne.

I årene 2003-2007 var 40% af 
fl ygtningene fra Irak kristne.

- Jeg plejede at se ligene af  
mennesker, jeg ikke kendte, når 
jeg kom hjem fra arbejde; vore 
sønner plejede at overnatte hos 
deres venner eller familiemed-

lemmer, for i 2005 - hvis det blev 
senere end kl. 18 - ville du højst 
sandsynligt blive dræbt, hvis du 
gik hjem, eller, hvis du var heldig, 
ville du fi nde vejen blokeret, siger 
irakiske Sargon til ICC.

- De muslimske ekstremister 
havde et checkpoint 20 meter fra 
vores hus i januar 2006. En uge 
senere forbandt de en bombe 
til vores yderdør. Den næste 
morgen skulle min kone købe 
nogle grønsager, og så skete 
eksplosionen. Det var ikke en 
stor eksplosion, men den var stor 
nok til at dræbe den person, som 
åbnede døren. Det er godt, at min 
kone stadig er her, tilføjer han.

Efter angrebet fordelte Sargons 
familie sig og boede hos venner 
og familie i byen. Han fortæller, 
at bomber ofte blev brugt til at 
skræmme religiøse minoriteter 
med. Hans familie var heldige, at 
de overlevede et sådant angreb.

Kirkebombning i 2010
Den anden bølge af kristne 

fl ygtninge kom efter angrebet på 
Sayedat al-najat Syriac Catholic 
Church i Baghdad i 2010. Seks 
selvmordsbombere angreb under 
en søndagsmesse. Da de irakiske 

sikkerhedstyrker endelig kom 
fl ere timer senere, detonerede 
angriberne deres bombeveste, 
så de dræbte 58 og sårede 78.

- Vi har mistet en del af vores 
sjæl. Vi ved ikke, hvad vi skal 
tænke om vores skæbne, sagde 
16-årige Rudy Khalid efterføl-
gende til The New York Times.

Allerede dengang var folk be-
kymrede over kristendommens 
fremtid i Irak. På spørgsmålet 
om hvorvidt de ville blive boende, 
svarede en kristen: ”Hvorfor? 
Det er ikke et spørgsmål at stille. 
Alle ønsker at rejse af en eneste 
grund: For at beskytte os selv og 
vores mentale sundhed.”

IS-undertrykkelse fra 2014
Den tredje og seneste mas-

sefl ugt af kristne fra Irak skyldes 
IS’ terrorvælde siden 2014. Det 
var et folkemord, som nærmest 
affolkede de kristne bosættelser.

Den kristne befolkning i Irak er 
nu kun en brøkdel af, hvad den 
før har været. Det skyldes ikke 
kun IS, men forskellige typer 
forfølgelse og diskriminering, som 
har ramt de kristne i løbet af de 
sidste 15 år.

Bodil

Otte kirker i Baghdad bliver lukket

Hillary Clinton har skrevet forord til en ny 
bog med andagter af pastor Bill Shillady.

Hvis Hillary ikke tror på læren, 
skal hun vel ikke være meto-
distpræst, mener Dr. E. Piper.

14.000 præster fordømmer racisme
Over 14.000 præster fra The Clergy Letter Project, har udtalt sig 
imod sprogbrugen hos de højreradikale white supremacy-grup-
per (hvidt overherredømme) efter angrebet i Charlottesville.

The Clergy Letter Project samler gejstlige kristne, jøder, unitarer 
og buddhister, som går ind for udviklingslæren. Grundlæggeren, 
Michael Zimmerman, siger, at projektet blev startet for at ”demon-
strere, at religion og videnskab er forenelige”.

I en artikel i Huffi ngton Post forklarer Zimmerman, at en hvid per-
son og en sort person har større ligheder med hinanden end to sorte.

”For den almindelige genetiker fi ndes race slet ikke. På samme 
måde, fra et religiøst perspektiv, ved vi, at alle mennesker, uanset 
deres demografi ske egenskaber, bør behandles ens. Så den onde 
tale, som bliver spyet ud af white supremacy-folk er en fallit både 
religiøst og biologisk”, siger han i artiklen.

Bodil

Kristne ledere kalder Alt-Right 
’antikristeligt og satanisk’
Efter tragedien i Charlottesville har 
kristne ledere enkeltvis tweetet imod 
de hvide nationalister i Alt-Right, som 
kræver et racerent hvidt USA.

Sydstatsbaptisten Russell Moore skri-
ver: ”De såkaldte Alt-Right hvide over-
herredømme-ideologier er helt igennem 
antikristelige og sataniske. Det er vi nødt 
til at sige.”

Kay Warren, gift med megakirkepræst 
Rich Warren, tweetede: ”Dette er IKKE 
korsets vej eller Frelserens, som døde 
på korset. Der er ingen plads til Alt-Right 
ideologier i vore kirker eller i vores land”. 

Og forfatter Owen Strachan skriver: 
”Grundvolden for ”Vestlig civilisation” er jødisk-kristen, ikke den hvide 
race. Det begyndte med en foragtet jøde fra middelhavsområdet.”

Bodil

Alt-Right er hverken 
korsets eller Frelse-
rens vej, mener Kay 
Warren.

Pence: Vi har ingen tolerance for 
’hvid-magt-grupper og nynazister’
Sidste lørdags voldelige sam-
menstød mellem grupper, som 
kræver hvidt overherredømme i 
USA, er blevet fordømt i lidt vage 
vendinger af præsident Trump. 
Men vicepræsident Pence har 
udtalt sig klart om sagen.

Blandt de højrenationalistiske 
grupper var bl.a. Ku Klux Klan og 
nynazisterne, og de var samlet for 
at demonstrere imod fjernelsen af 
monumenter fra borgerkrigen.

- Vi har ingen tolerance for had og 
vold fra hvid-magt-grupper, nynazi-
ster eller Ku Klux Klan, udtalte Mike 
Pence sidste mandag. ”Disse farlige, 
yderligtgående grupper har ingen 
plads i amerikansk offentlighed og 
amerikansk debat, og vi fordømmer 
dem på det stærkeste”, understregede Pence, som nu er på besøg 
i Colombia.

De højrenationalistiske demonstrationer i Charlottesville endte 
med, at en ung højreekstremist kørte ind i en gruppe moddemon-
stranter, dræbte en 32-årig kvinde og sårede 34 andre. Yderligere 
to personer mistede livet i forbindelse med demonstrationen.

Donald Trump har fl ere gange udtalt, at han fordømmer volden 
på begge sider af konfl ikten i Charlottesville. Efterfølgende er han 
blevet kritiseret for ikke at tage skarpt afstand fra de højreradikale, 
som kræver hvidt overherredømme i USA.

Bodil

- Vi fordømmer de yder-
ligtgående grupper på 
det stærkeste, siger vice-
præsident Mike Pence.

Missionærfamilier må forlade Mali
– Sikkerhedssituationen i Mali er den sidste tid blevet forvær-
ret. Af den grund fi nder vi det ikke længere forsvarligt at have 
stationeret børnefamilier i landet, siger Norsk Luthersk Misjons-
sambands regionsleder Kjell Jaren.

Efter det seneste terrorangreb på et feriecenter i hovedstaden 
Bamako, hvor en missionærfamilie opholdt sig, er sikkerhedssituatio-
nen igen blevet vurderet. Nu har NLM så valgt, at de to børnefamilier, 
som er udstationeret i Mali, skal fl yttes til Elfenbenskysten, hvor de 
vil få nye opgaver for missionsselskabet.

Den enlige NLM-missionær, Bergfrid Almelid, regner dog med at 
kunne fortsætte sit arbejde i Mali.

Bodil
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- Mens jeg følte denne frygte-
lige smerte, var det, som om 
jeg hele tiden hørte trøstende 
stemmer. Jeg følte en hånd på 
min mave og en hånd på mit 
hoved. Men det var ikke mine 
venner, der rørte ved mig.

Den cancerramte forkynder og 
forfatter Nabeel Qureshi fortæller 
om sin åndelige oplevelse på 
hospitalet i en videoblog. Han har 
for nylig været indlagt i tre uger, 
efter et akut problem med en stent 
i spiserøret. 

Mit livs værste smerter
Qureshi blev indlagt den 20. 

juli, fordi han ikke var i stand til 
at spise. Men den stent, som 
skulle have hindret blokeringer i 
maven, bevægede sig i stedet op i 
spiserøret, hvor den udvidede sig.

Både før og efter at den 14 
centimeter lange stent var fjernet, 
havde Qureshi frygtelige smerter 
og måtte kaste blod op ved den 
mindste bevægelse.

- Jeg var nærmest et sted, 
hvor jeg ikke følte smerten, men 
så mig selv udefra føle smerten, 
fortæller han.

Nogen rørte ved ham
Men mens smerterne var aller-

værst, havde Qureshi en meget 

stærk åndelig oplevelse, hvor 
han følte, at Gud selv eller engle 
trøstede ham. 

- Jeg hørte ligesom trøstende 
ord. Jeg ved ikke, om det bare var 
i mit hovede, eller om Herren talte 
til mig, eller om engle hviskede 
trøstende ord. Selv om jeg vidste, 
at der ikke var nogen fysisk til 
stede - så vidste jeg bare, at der 
var nogen alligevel.

Mens nogle af mine venner 
bad for mig, tænkte jeg: ”Lagde 
de lige deres hænder på mit 
hoved? Lagde de hænderne på 
min mave?”

Jeg så op, men de stod ved 
siden af mig og rørte mig ikke. 
Men jeg kunne føle hænder på 
min mave og hovedet, fortæller 
Nabeel Qureshi.

Han er overbevist om, at det 
var  Guds indgriben, og han deler 
nu oplevelsen for at hjælpe andre.

- Han vil sende sin trøst - enten 
gennem hjælpende engle eller 
med sin egen stemme. Han var 
der for mig, og jeg tror ikke, at 
jeg er noget specielt. Han vil også 
være der for dig, når du oplever 
noget af den slags. Det var uden 
tvivl den værste smerte, jeg no-
gensinde har følt, og Gud var der! 
fastslår Qureshi.

Lægerne har efterfølgende 
givet ham en mavesonde for at 
sikre, at han får nok føde i sig.

Et profetisk bad
Tidligere i år fortalte Qureshi, 

hvordan han længe havde bedt 
Jesus om vejledning i forbin-
delse med sin sygdom. Herefter 
oplevede han, Jesus viste sig for 
ham og talte om en baby og et 
bad med en badesvamp. 

Qureshi forstod det sådan, at 

han skulle give sin lille datter et 
bad. Og det skulle ikke være et 
problem, for hun elskede at kom-
me i bad. Men ikke denne gang.

- Hun var rædselsslagen, så 
hun gik til enden af badekarret 
og stirrede på væggen. Hun græd 
og så sig tilbage og stirrede på 
svampen. Og jeg tænkte: ’Hvad 
er du så bange for? Det er mig 
og din mor. Jeg holder svampen. 
Det er OK. Hvorfor er du bange?’

Efter at have givet babyen et 
hurtigt bad gik Qureshi ind i sit 
bedeværelse for at tale med Gud 
om det, der var sket.

- Det slog mig, at det må have 
været som en af de profetiske 
handlinger i Bibelen. Jesus sagde 
til mig, at jeg skulle give min datter 
et bad, og da jeg gjorde det, blev 
hun rædselslagen over svampen, 
selv om det var hendes far, der 
holdt den.

Så jeg tror, at Gud også ønsker 
at rense mig gennem denne 
sygdom. Jeg var så bange for 
sygdommen, selv om den er i 
min fars hånd. Jeg kan stadig 
bede om helbredelse, men jeg 
vil ikke være en slave af frygt, for 
sygdommen er i min fars hånd, 
forklarer Nabeel Qureshi.

Bodil

Gud var hos mig mens 
smerterne var allerværst

Kræftsyge Nabeel Qureshi:

Nabeel Qureshi, den tidligere muslim, som 
blev kristen apologet og bl.a. har skrevet bogen 
’Søgte Allah - Fandt Jesus’, lider af kræft og har 
for nylig været indlagt i tre uger. 
Fra hospitalet har han dagligt fortalt om behand-
lingens forløb i videoblogs. 
Billedet er fra hans tid som forkynder i Ravi 
Zakarias Int. Ministries.

Lægerne giver ikke den 34-årige kræftpatient håb. Men han oplever Gud på en særlig måde.
Nabeel Qureshi fortæller i en 
videoblog fra hospitalet om 
de stærke smerter og Guds 
trøst - og han slutter med at 
opmuntre sine tilhørere og 
bede for  dem.

”Kirken i Mellemøsten er i fare for at blive udslettet. Som kristne 
kan vi ikke bare se passivt til og være stille.”

Det skriver Åbne Døre i en opfordring til at deltage i en underskrift-
indsamling i forbindelse med en appel til FN. De kristne i Syrien og 
Irak beder om hjælp, og Åbne Døre vil nu indsamle underskrifter fra 
kirken i hele verden - selv fra lande, hvor kristne oplever forfølgelse.

Appellen lyder:
”Til FN’s generalsekretær:
Befolkningen i Syrien og Irak står over for enorme lidelser på 

grund af den årelange krig og voldelig uro. Vi mener, at mennesker 
i Syrien og Irak - deres liv, levebrød og frihed – skal beskyttes og 
sikres. Dette gælder også de kristne.

Kirken i begge disse lande har spillet en livsvigtig rolle i samfundet 
i næsten 2000 år og er besluttet på også i de kommende år at være 
et sted, hvor man kan fi nde håb og medlidenhed. Alligevel udsættes 
kristne fortsat for betydelig, målrettet vold og forfølgelse; de har brug 
for hurtig forandring for at sikre deres fremtid i deres hjemlande.

Vi kan ikke bare se passivt til, mens kristne og andre folkegrupper 
i Mellemøsten trues som aldrig før. Vi må give dem håb.

Derfor beder vi Dem om at bruge Deres gode embede på vegne 
af kristne og andre religiøse grupper i Syrien og Irak til at:

- sikre, at de nuværende og fremtidige rammer i Syrien og Irak 
fuldt ud fremmer og beskytter lige og umistelige rettigheder for alle 
deres borgere, uanset race, religion eller anden status.

- sikre en værdig og fortsat forbedring af leveforholdene for alle 
borgere, men allermest for de tilbagevendende fl ygtninge og internt 
fordrevne – blandt andet gennem tilvejebringelse af passende 
boliger, uddannelse og arbejde.

- identifi cere og udruste religiøse ledere og trosbaserede organi-
sationer til at spille en konstruktiv og central rolle i forsoningen og 
genopbygningen af de syriske og irakiske samfund.”

Man kan underskrive appellen til FNs generalsekretær på Åbne 
Døres hjemmeside.

Bodil

1 million skal appellere til FN:

’Hjælp de kristne 
i Mellemøsten’

Åbne Døres verdensrangliste over de 50 lande, hvor kristne 
forfølges mest, har Syrien som nr. 6 og Irak som nr. 7.

Pastor Hyeon Soo Lim blev i 
forrige uge frigivet af humani-
tære grunde og er vendt hjem 
til Canada efter over to år i en 
nordkoreansk fangelejr.

Den frigivne præst fortalte sid-
ste søndag sin kirke i Ontario om 
forholdene i fangelejren.

- Om vinteren skulle jeg grave 
huller, som var en meter brede 
og en meter dybe. Jorden var 
frossen, så det tog to dage at 
grave et hul. Min overkrop svedte, 
men mine fi ngre og tær fi k forfrys-
ninger, sagde han til menighe-

den i Light Korean Presbyterian 
Church i Mississauga.

Under talen takkede Lim den 
canadiske regering og sikker-
hedsrådgiver Daniel Jean, som 
besøgte Nordkorea for at få ham 
frigivet.

Reuters oplyser, at Lim i 2015 
fi k en livstidsdom i fangelejren, 
fordi han blev anklaget for at ville 
vælte Kim Jon Uns regime.

Overvældende ensomhed
Pastor Lim fortalte om sin 

”overvældende ensomhed” i 
lejren. Han måtte spise 2.757 

måltider i isolation og holdt guds-
tjeneste alene i 130 søndage.

Samtidig læste han over 100 
bøger og så masser af propagan-
dafi lm om Nordkoreas historie. 

I 2015 måtte præsten ”ind-
rømme” at have begået ”ubeskri-
veligt forrædderi”, fordi han havde 
skrevet bibeltekster og navnet på 
sin kirke på sække med fødevarer. 
Ifølge regeringen var det et forsøg 
på at vælte Kim-regimet.

I den koreanske menighed 
i Ontario ved man endnu ikke, 
hvad Lims rolle skal være frem-
over. Lige nu glæder man sig bare 

over at have ham tilbage.
- Menighedens bønner er ble-

vet hørt. Vi har ventet på dette 
øjeblik, og jeg græd af glæde, 
siger seniorpastor Jason Noh.

Nordkorea er verdens mest un-
dertrykkende regime. Kristne og 
deres familier kan blive fængslet 
bare for at eje en bibel. I fange-
lejrene sider op mod 200.000 
politiske fanger, som bliver udsat 
for tortur, straffearbejde, seksuel 
vold, nægtet lægehjælp og i nogle 
tilfælde henrettet.

Bodil

Frigivet præst beskriver Nordkoreas kz-lejre

Nye fund bekræfter beretningen 
om Jerusalems ødelæggelse
Israelske arkæologer har for ny-
lig fremvist fund, som viser hvor 
velstående Jerusalem var, indtil 
babylonerne ødelagde den for 2600 
år siden.

Christian Today oplyser, at arkæo-
logerne fra Israel Antiquities Authority 
har fundet brændt træ, vindruekerner, 
lertøj, fi skeskæl og knogler foruden 
en lille elfenbensstature af en nøgen 
kvinde, hvis hår var sat op ifølge den 
tids populære egyptiske stil.

Arkæologerne Ortal Chalaf og Joe 
Uziel, der har ledet udgravningerne, 
peger på den store rigdom, som prægede datidens Jerusalem.

- Fundene viser, at Jerusalem havde bredt sig ud over bymuren før 
ødelæggelsen. I løbet af jernalderen var Jerusalem i konstant vækst, 
det ser man både fra byggeriet af mange bymure og det faktum, 
at byen senere bredte sig videre fra dem, siger Chalaf og Uziel.

Arkæologerne forklarer, at de særlige rosenblads-segl, som er 
fundet på lågene af dusinvis af krukker, fastslår tingenes alder.

- Disse segl er karakteristiske for slutningen af Det første Tempels 
tid og de blev brugt i det administrative system, der udviklede sig 
i slutningen af det judæiske dynasti. Rosetten overtog den rolle, 
som seglet ”For Kongen” tidligere havde, forklarer arkæologerne.

Bodil

Dr. Joe Uziel har været 
med til den nye udgrav-
ning i Jerusalem.
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HELBREDELSER OG BØN 
LÆS OM DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHED  

Mark Bradford

Mark, er du ok?
En rejse fra at være alvorligt psykisk 
syg til at blive rask.

Dette er en fortælling om vejen ind i og hel-
digvis også ud af alvorlig psykisk sygdom. 
Når du læser om, hvad der skete for Mark, 
vil du få et indblik i, hvordan det er at blive 
psykisk syg, men også om den lange proces 
ud af det igen til fuldstændig helbredelse. 

- Er der en åndelig side af psykisk sygdom? 
Jeg kan ikke udtale mig på andres vegne, men 
det var der med sikkerhed for mig, skriver 
Mark Bradford i forordet.
Paperback, 127 sider. kr. 128,-

Elisabeth Alves

Kæmp & vind i bøn
Om effektiv bøn bygget på bibelske 
principper. 

 ”Kæmp & Vind i BØN er en af   de mest 
praktiske bøger om bøn, der nogensinde 
er skrevet. Fuld af indsigt og et ”must” på 
enhver troendes bogreol. Denne bog vil 
være nyttig både for en begynder i bøn-
nen og en erfaren forbeder. Jeg kan varmt 
anbefale den.” 
- Cindy Jacobs, Grundlægger af Generals of 
Intercession

Paperback, 220 sider. kr. 198,-

J

Find mange andre spændende bøger, fi lm og musik i Udfordringens webshop - der er 5% rabat til abonnenter: Hosianna.dk

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

Guds vanvid - Af Nik Ripken
En medrivende og livsforvandlende fortælling om tro, 
udlevet under de mest umulige omstændigheder. 
Bogen vil opmuntre enhver, der leder efter bevis på, at 
Gud stadig elsker denne verden. 348 sider. Kr. 149,95

#Troselv - Af Kristoffer Hjorth Kruse
Kristoffer Hjorth Kruse fremfører her først, hvorfor han 
mener, at det giver bedre mening at tro på en gud end 
at lade være. Derefter udfolder han, hvorfor netop den 
kristne Gud giver bedst mening. Kr. 159,95

Gymnasietro - Af Rasmus Jonstrup Hansen
Hvad vil det sige at være kristen og gå på gymnasiet? 
Rasmus Jonstrup Hansen deler her sine erfaringer fra 
gymnasietiden - både sejre og fejl. En bog som skaber 
forventning og håb om en spændende og udviklende 
gymnasietid. Kr. 149,95 

Henri Nissen

Hans Berntsen 
- Volvo-direktøren, som helbreder tusinder 

med Helligåndens kraft

- Hvem er han? - Hvordan gør han? og 
Hvorfor virker det? Disse spørgsmål forsøger 

bogen om ”Hans Berntsen” at svare på. Den er 
skrevet af Udfordringens redaktør Henri Nissen 

og samler på 184 farvesider historien om den 
unge dynamiske Aalborg-direktør, som i 1982 

følte, at han skulle tage Jesus’ ord for pålydende: 
»...de skal lægge hænderne på de syge, så de 
bliver helbredt.« (Markusevangeliet kap. 16.)

Bogen bygger bl.a. på mere end 800 vidnesbyrd 
fra helbredte, samt forfatterens interviews med 

Hans Berntsen, læger, helbredte m.fl .
Indbundet, 184 sider. kr. 200,-

Find bøger om tro der gir’ mening Hosianna.dk  

Graham Powell

2 verdener 
- Kæmper om din sjæl

To verdener øver indfl ydelse på os samtidig, 
hvad enten vi er klar over det eller ej. 

Det ene er den synlige verden, den anden den 
usynlige. Vi kender alle til den synlige verden, 
men ved normalt ikke så meget om den usyn-

lige. Men fordi disse to verdener er så afgø-
rende i vore liv, er det bydende nødvendigt, at 

vi har en forståelse for dem begge.
”Det er tåbeligt bare at leve for de synlige ting. 
Alligevel er det sådan, de fl este lever deres liv.”  

Graham Powell
Paperback, 277 sider. kr. 198,-

h d 5%

B
GNyhed!Nyhed!
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Anmeldt af Josua Christensen

”Da jeg kom, oplevede jeg 
folk som meget venlige. De 
inviterede mig ind i deres fæl-
lesskab. De fortalte mig, at de 
har bibelstudie, og de laver en 
masse ting. Det er, hvad jeg 
behøver. Ikke bare søndags-
gudstjenester. Det ville ikke 
hjælpe mig.” (s.55, citat Noeno)

Åndelig tørst slukkes i 
kirken, eller gør den?

Tonny Jacobsen, formand for 
FrikirkeNet, tidligere højskolefor-
stander, præst i Bykirken Vejle 
og ph.d. fra University of Wales, 
er nu også forfatter til bogen ”Ån-
deligt venskab – svaret på kirkens 
største udfordring.” 

Bogen er blevet til på baggrund 
af en forundring, for hvordan kan 
det være, at den tydelige åndelige 
opvågning iblandt danskerne, 
og i den øvrige vestlige verden, 
tilsyneladende går en stor bue 
uden om kirkerne? 

Hvis Jesus er det levende 
vand, som slukker den evige 
åndelige tørst, hvorfor flokkes 
danskerne så ikke i højere grad 
om kirkerne? 

Det er disse spørgsmål, som 
Tonny Jacobsen har søgt svarene 
på hos en række nye personer i 
tre konkrete kirker. Det er menne-
sker som Noeno (citat til venstre), 
som kommer til en international 
kirke og oplever, at det er et 

inkluderende fællesskab, hvor 
man også kan få lov til at bidrage. 

Andre, som fx Caroline og 
Fie, viser, at omvendelse ofte 
kræver tid og altså kalder på et 

kirkeligt fællesskab, som kan 
rumme mennesker, som ikke 
”køber hele pakken” efter en dra-
matisk omvendelsesoplevelse, 
men gradvist ved Helligåndens 

hjælp og menighedens tålmodige 
medvandring får dogmatikken til 
at give mening i deres egne liv.  

Det er spændende læsning, 
som bestemt giver nogle indi-
kationer om, hvad der skal til 
for, at mennesker fi nder vej ind 
til kirkerne, og endnu vigtigere: 
oplever dem som meningsfulde 
åndelige fællesskaber, som de 
har lyst til at være en del af. 

Fra konvertit til discipel
Et af bogens centrale anlig-

gender er at se på trosvandringen 
fra før-kristen, over konvertit og 
til discipel. Tonny præsenterer 
traditionerne i de evangelikale 
– pentekostale og karismatiske 
kirker (EPC), som bl.a. kommer 
til udtryk ved en forventning om 
en klar ”før-efter”-omvendelses-
beretning. 

Det bibelske forbillede er ty-
deligst repræsenteret i Paulus’ 
dramatiske omvendelse på vejen 
til Damaskus, hvor han fra det 
ene øjeblik går fra at forfølge de 
kristne til at følge Kristus. Over 
for denne omvendelsestradition 
står erfaringerne fra alle de inter-
viewede (inkl. præsterne i deres 
menigheder). 

De nye kristne kan typisk for-
tælle om en længere (årelang i 
nogle tilfælde) proces frem imod 
stadig større klarhed ift. hvad 
de tror på, og hvordan dette har 
indvirkning på deres måde at leve 
på. Herefter går forfatteren i rette 
med traditionen, der i parentes 
bemærket er hans egen, idet han 
bruger apostlenes historie som 
eksempler på en trosvandring, 
hvor erkendelse, tro, bekendelse 
og livsstil kommer hen ad vejen, 
mens de er Jesus’ medvandrere. 

Budskabet til kirken er ikke til 
at misforstå. Hvis vi skal tage de 
nye kristne og majoriteten af NT’s 
omvendelseshistorier alvorligt, så 
må kirken forstå, at Kristi efterføl-
ger kan man godt være, selvom 
der stadig er områder af ens liv, 
der endnu ikke er i tråd med den 
kristne tro, som den er overleve-
ret og praktiseret af ”de indfødte”. 

Et andet interessant afsnit 
handler om, hvordan kirkerne 
helt konkret kan handle, således 
at de baner vejen for nye kristne 
medvandrere. Det sker, når kirken 
bliver et udrustende fællesskab, 

og præsten sættes fri til at være 
andet og mere end prædikant og 
sjælesørger. 

En af de gennemgående poin-
ter fra de mange interviews er 
netop, at præsten ofte er afgø-
rende for de nye kristne, men 
netop derfor også ofte ender som 
en fl askehals. 

Tonny giver både frikirkepræ-
sten nogle gode konkrete råd 
og peger samtidig på, at me-
nighedens medlemmer – både 
enkeltpersoner og familier – ved 
hjælp af nogle jordnære valg og 
handlinger kan overvinde nogle 
af de væsentligste barrierer på 
vejen fra konvertit til discipel. 

Et tankevækkende afsnit om-
handler katekumenerne, de nye 
kristne, der skulle oplæres og 
introduceres til den kristne tro, 
inden denne blev statsreligion 
i Romerriget. Tankevækkende, 
fordi discipelskabet på sin vis 
startede før den egentlige op-
tagelse i menigheden. På den 
måde giver Tonny Jacobsen stof 
til eftertanke. Når han både tager 
nutidens nykristne og fortidens 
med på råd og samtidig trækker 
på en række af de store teologer, 
sidder man tilbage med den tan-
ke: ”Jeg tror han har fat i noget…”             

Tonny Jacobsen: 
Åndeligt venskab 
176 sider • 199,95 kr. • Prorex

Kirkens største udfordring

Tonny Jacobsen skriver i sin 
nye bog om vigtigheden af at 
tage sig af nye kristne.

Anmeldt af Craig Deaton

Runar Bang bringer bibelhisto-
rier til live igen med den tredje 
bog i ”Tre i et træ”-serien. 
Børnene i bogen er vokset, og 
“Jagt på Juliana” indholder 
større udfordringer og farligere 
omstændigheder.

Den hemmelige klub er vokset 
og har nu fem medlemmer. De 
er nu ældre, men de har lige så 
megen eventyrlyst. 

En pige dukker op i træet, 
hvor den hemmelige klub mødes. 
Hun hedder Juliana, er alene og 
skjuler noget. Klubben gemmer 
hende, fordi politiet og en farlig 
mand leder efter hende. Det er 
kun et spørgsmål om tid, inden 
hun bliver opdaget. Hele klubben 
skal bruge alle sine kræfter til at 
beskytte hende. 

Ikke egnet til små børn
Som altid væver Bang bi-

belhistorier ind i handlingen. 
Budskaberne i bogen handler 
om det fortabte får og om Jesus, 
som er den gode hyrde. Juliana 
opholder sig i et kirkekapel, og 
derfor giver det mulighed for at 
dele budskabet naturligt. 

I den første bog startede bør-

nene i 0. klasse. Som børnene 
gennem bøgerne er vokset, bliver 
udfordringerne farligere. Dvs. at 
den tredje bog er egnet til større 
børn. Tegningerne er barnlige og 
ligner dem fra den første bog, 
men de er mere grafi ske i indhol-

det. Fx. er der et billede af to døde 
ulve, og der er brugt en pistol og 
en kniv i et andet billede. 

Alt i alt er bogen velskrevet og 
spændende, og jeg glæder mig til 
hver ny bog i serien. De grafi ske 
scener er milde i forhold til, hvad 

børnene ser i vores dage. Derfor 
vil jeg anbefale forældre at læse 
historien først og så bestemme, 
om bogen er egnet til deres børn.

Runar Bang: Jagten på Juliana
112 sider • 149,95 kr. • Lohse 

Børnefi ktion med kant

BERAKA udgiver retro-album
Hvis man befandt sig i det kirkelige landskab i 80’erne og 
90’erne, kender man sandsynligvis  det danske band BERAKA.  
Gruppen har nu udgivet et retro album med kendte og enkelte 
nye sange.

De kendte Beraka-klassikere har på det nye album fået nyt liv 
med fl ere unge kræfter tilført det oprindelige band, men ligner el-
lers heldigvis sig selv. Det er numre som ”Jesus, Jeg vil gi’ dig mit 
hjerte”, ”Vejen ud”, ”Proklamation” og ”Der er ingen fordømmelse” 
m.fl . Det er stærke tekster akkompagneret af 80’erne og 90’ernes 
karakteristiske musiklyd i bedste retrostil. Om man skal være 40+ 
for at synes det er fantastisk, må være op til andre at bedømme. 
For mig, dengang som nu, går både ord og musik lige i sjælen og 
løfter blikket op til Skaberen og Frelseren.

Albummet er indspillet i Beat The Mic Sound Studio 2017 og kan 
købes som cd til kr. 149,95 eller download til kr. 99.

Lisbeth
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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 

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 

kontaktformularen på hjemmesiden
under ’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til nettet, kan du ringe til 
kontoret på tlf. 7456 2202 kl. 10.00 - 15.00 

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk, Facebook – Aglow 
København eller sms på tlf. 2461 8405

Lørdag den 2. september, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Karin Kjærgaard 
Emne: Det er bare ikke
i orden! - Menneskehandel! 

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

1-3. September “Hvide Klit “ lejren. Gul weekend for IM i 
Strandby
19. sept. kl. 14.30: Mellem Venner, tale i Betaniakirken, Aalborg.

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

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.

Fredag d. 1. sep. kl. 19.00
Kulturcenter Vendsyssel, Sæsing, Sæby Landevej 417, Tårs 

Fredag d. 15. sep. kl. 19.00
Roskilde Bap  stkirke, Vindingevej 32 A, Roskilde

Lørdag d. 16. sep. kl. 14.00
Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, Næstved
Søndag d. 17. sep. kl. 10.30 (Gudstjeneste)
Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, Næstved

Søndag d. 1. okt. kl. 19.00
Kristent Centrum, Perikumvej 2, Aalborg

Onsdag d. 25. okt. kl. 11.00
Herning Frikirke, Møllegade 1B, Herning

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

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

Bogsalg

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag d. 20/8 kl. 10:30
Peter Kjær
TEMA:  Det handler om Jesus

Søndag 3/9: Jørn Pedersen -  ”Men alle tings ende er nær”
Søndag 10/9: Claus Møller -  Mirakler & Helbredelser

Søndag d. 27/8 
kl. 10:30

Mattias Lekardal 
& David Hansen

Fortsat fra side 3.

Gadedrenge i kirke
De ca. 30 unge omvendte mænd begyndte at komme i en 100 

år gammel metodistkirke, hvor der normalt kun plejede at sidde ti 
gamle på kirkebænkene. 

– Pludselig kom 30 unge gade-drenge, der intet vidste om sange 
og traditioner. Vi var bare helt uventet blevet frelst. Vi var tre gange 
så mange som dem, og de vidste, at jeg havde stjålet alle deres 
bibler. Jeg var 16 år, da jeg returnerede biblerne og sagde undskyld.

– Der blev spillet gamle salmer om Jesus på orglet, og vi sang så 
højt, vi kunne. De troede i starten, at vi gjorde grin med dem, fortæller 
Wayne, der griner en del, mens han genfortæller det.

– Gud tog alt væk. Han tog også sorgen. I starten var jeg ked 
af alt det, jeg havde gjort, men meget kunne jeg slet ikke huske.  
Jeg kan grine, når jeg taler om det i dag - af lettelse over, at alt er 
forandret, forklarer han.

– Hvorfor går du i kirke nu Wayne? spurgte folk mig dengang. 
Og snart begyndte den ene efter den anden også at komme i kirke. 
300 voksne i byen kom til tro. Efter tre måneder var begge byens 
kirker fyldt op.

– Den åndelige atmosfære var så stærk. Vi så, og vi forventede 
mirakler, for Gud var på spil. Vi troede, det var normal kristendom. Et 
år senere skiftede vi kirke, og så fandt vi ud af, at det ikke var normalt.

Dengang var vi ofte 200 unge drenge og piger, der stod en hel 
time og ventede på at komme ind i kirken, siger han. 

Bibelskole og ægteskab
Wayne tog et år på bibelskole, hvor han mødte sin kommende 

hustru, Gwenda, som betyder hellig. Hun var født i en baptistfamilie. 
Parret blev gift, da han var 18 år, fi k sønnen Benjamin, da han var 
19, Michael, da han var 21 og Joseph, da han var 27.  

Bagefter kom Wayne i lære som pinsekirkepræst. Han var fem 
år i en kirke i England. 

Herefter blev ægteparret inviteret til Mariager i 1994. Efter fem år 
i Danmark følte de et kald til at være missionærer i Østeuropa. I de 
følgende ti år var de missionærer i 17 forskellige lande.

I 2008 kom familien Simmonds tilbage til Danmark og bor i dag i 
en tjenestebolig, der tilhører pinsekirken Impact Church i Roskilde.

Interessen for rugby har han bevaret. Wayne er i dag rugbydom-
mer. Det giver ham god kontakt med mange unge.

De sidste 30 år har han først og fremmest brugt til at hjælpe unge 
mellem 15 og 25 år til at forstå, at ”Gud har en plan for deres liv” … 
at der er en anderledes vej, en anden måde at leve livet på. 

Wayne har sammen med hustruen Gwenda været involveret i 
at plante 17 kirker og to missionsorganisationer i Østeuropa. Han 
har også medvirket til lederskabstræning rundt om i Europa i 16 år 
-  og rejser stadig meget for at tale på ungdomslejre, konferencer 
og seminarer. Han har prædiket i 36 lande.

Tyveknægt leverede 
tyvekoster retur

Erhverv
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 32:

Poul Søndergaard
Damtoften 1
6950 Ringkøbing

Kodeord: Ferieafl øser

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 
31. august 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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Send dit debatindlæg til debat@
udfordringen.dk
Red. forbeholder sig ret til at 
forkorte og udelade indlæg.

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord. 

DebatStillingsannoncer

Ferie

Kursus

Bofællesskabet Skærvebo 
Haremarksvej 76,  8723  Løsning
.........................................................................................
Skærvebo  7565 0990 - Annekset  7565 0996...................................................................................................

Social og Sundhedsassistent/Pædagog til 
Bofællesskabet Skærvebo/Annekset
Skærvebo søger SSA/Pædagog 30 timer ugentlig med overvægt 
af nattevagter. Stillingen ønskes besat til 1. oktober 2017.
Skærvebo/Annekset er to afdelinger med henholdsvis 12 og 
8 dejlige beboere, der er fysisk og eller psykisk udviklings-
hæmmede.

Vi glæder os til at få en kollega, der er robust og humørfyldt, 
en kollega der ønsker at være med til at give vores beboere et 
respektfuldt, sjovt og indholdsrigt liv. Vi forventer en medar-
bejder, der kan tage ansvar, være tydelig og arbejde struktureret. 
Vi sætter medarbejdernes trivsel meget højt og forventer, at det 
vil være naturligt for dig at bidrage til dette.
Vi arbejder bl.a. ud fra en neuropædagogisk tænkning og skal 
i gang med KRAP-uddannelsen.  
Alt arbejde er ud fra det kristne grundsyn: ”Alle er skabte og 
unikke”.   
Der påregnes overvægt af nattevagt og enkelte dag-/aftenvagter 
og arbejde hver 2. weekend.

Kom og besøg os, vi vil gerne vise dig rundt på 
Haremarksvej 76, 8723 Løsning

Ansøgningsfrist mandag d. 28/8 17 kl. 12.
Samtale uge 35. 

Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden 
www. skaervebo.dk eller ved henvendelse til:
Leder Erik Laursen 75650990/30546677 eller 
afdelingsleder Gitte Pedersen 75650990.

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen  
-  Ring 7356 1506

 

Leder søges til Midtjyllands kristne Børnehave 
 

Nu har du mulighed for at søge en spændende lederstilling som afde-
lings- og pædagogisk leder af Midtjyllands kristne Friskoles pædagogaf-
deling. 
 

Efter knap et år er vores nuværende dygtige afdelingsleder allerede 
headhuntet tilbage til sit gamle arbejdsområde. 
 

Du vil i det daglige få ansvaret for vores vuggestue med 25 børn, børne-
have med 70 børn, SFO med 155 børn, fritidstilbud for 4. klasse med ca. 
20 børn og hvert forår førskolegruppe med ca. 44 børn. 
Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med pædagogafdelingens 
viceleder, som bl.a.pt. har ansvar for vagtplaner og vikardækning. 
Derudover kommer du til at indgå i skolens ledelsesteam, som består af 
yderligere to afdelingsledere og en skoleleder. Sidstnævnte bliver din 
nærmeste leder. 
Skolens administration står for økonomistyring, lønudbetalinger, ajourfø-
ring af ventelister m.m. 
Du skal kunne se samarbejdsmuligheder i pædagogafdelings tilknytning 
til skolen, bl.a. i overgangen til førskolegruppe og skole. 
 

Dine ledelsesopgaver vil bl.a. være 
- Nærmeste leder for personalet i pædagogafdelingen, som har ca. 30 

ansatte. 
- I samarbejde med personalet at planlægge og udvikle pædagogafde-

lingen 
- Ansvar for afdelingens pædagogiske profil, læreplaner m.m. 
- Kontakt til PPR, planlægning af støttefunktioner, forældrekontakt, 

forældreinformationer m.m. 
- Ansættelse af nyt personale i tæt samarbejde med skolelederen, 

som formelt har det øverste personaleansvar i forhold til bestyrelsen. 
 

Pædagogafdelingen befinder sig i en nyrenoveret fløj. I løbet af efteråret 
bliver legepladsen også helt nyindrettet. 
 

Vi lægger vægt på følgende egenskaber: 
Tillidsskabende – inspirator – vild med børn – åben og udadvendt – 
personaleledelse – struktureret - god til forældrekontakt – erfaring med 
daginstitutionsområdet – kommunikative og pædagogiske kompetencer -  
bekendt med lovkrav m.m. 
Desuden forventer vi at du har en lederuddannelse eller er villig til at 
uddanne dig. 

Ansættelse efter overenskomst mellem Frie Grundskoler og BUPL. 
 

Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens 
kristne holdning og aktivt arbejde for denne. 
 
 

Oplysninger og ansøgning til skoleleder Thorkild Bjer-
regaard senest 15.9.2017. (Tlf. 24 45 61 97) 
Midtjyllands kristne Friskole 
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,  
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk. 

 

Der går 507 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet afdelingsopdelt skole – ca. 80 
ansatte - gode lokaleforhold – mange nye lokaler på skolen - ny legeplads på vej. 

 

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

I Luthers fodspor
Vær med til at fejre 500-året for reformationen!  
På rejsen oplever vi Lutherbyerne og de steder, der 
spillede en rolle i Luthers liv og bliver klogere på det 
alt sammen. Vi besøger blandt andet Augustinerklo-
steret hvor Luther blev munk, borgen Wartburg hvor 
Luther oversatte Det Nye Testamente til tysk og kirken 
hvor Luther slog sine teser op.
Rejseledere: Bente og Allan 
Graugaard Nielsen, Aalborg
Rejsen bliver gennemført  

– forhør om pladser.

6. - 10. okt.

Fri os 
fra ”slaveri”

Vores fl ora og fauna – skabt af 
Gud – i alt ca. 10 mio. arter. Det 
er ret uoverskueligt – ca. 10 mio. 
arter, som ikke kan krydses. Kun 
ganske få kan krydses, men bliver 
så ufrugtbare. Inden for arterne 
kan man fremavle, dvs. fremme 
til det, som passer os bedre, fx 
hos hunde. De bliver dog ikke til 
heste. Som tidligere landmand 
har jeg arbejdet med køer og ser 
koen som en fantastisk skab-
ning, der kan omsætte endda 
tørt græs og halm til mælk. Koen 
med øjne, smags- og lugtesans, 
tunge, tænder, gumlefunktion, 
spyt og synkeevne, 4 maver, 
drøvtyggerevne – og så giver 
den mælk gennem 4 patter, som 
vi som mennesker kan gribe om 
og malke. Sammen med koen er 
også tyren. Koen og tyren fi nder 
ud af det med befrugtning og kalve 
osv.  Alt dette er nemt at iagttage, 
og det kan ikke lade sig gøre at 
reducere i disse egenskaber og 
stadig have en funktionel ko. At 
reducere - føre tilbage til tidligere 
stadier i udviklingen – skulle vel 
være nemt, hvis koen var udviklet 
og ikke skabt.

I en periode var jeg lærer på 
en kristen friskole. Der kom på et 
tidspunkt påbud om ikke at under-
vise i skabelse, som Bibelen lærer 
os, for nu må det hedde evolution. 
For mig er det ugudeligt mening-
styranni. Sådan ser jeg også på 
det, når man skal tolke Bibelen 
på en måde, så det bliver selvføl-
geligt at vie homoseksuelle foran 
altret i vore kirker. Igen ugudeligt 
meningstyranni – endda vedtaget 
på tinge på trods af, at Bibelen 
lærer det modsatte. Når vi siger 
evolution, eller den bedst egnede 
overlever, og får det parret med 
racehygiejne og herrefolksmen-
talitet, kommer vi selv til at tage 
følgen. 

På samme måde med ugude-
ligheden, hvor vi vil tolke homo-
vielser som Guds kærlighed til 
mennesker. Er der noget at sige til 
lystens vilde jagt på alt, hvad man 
tror kan tilfredsstille ens behov? 
Vi kommer selv til at tage følgen! 
Hvor er vi henne? Forvirring og 
atter forvirring bliver følgen, når vi 
gennem oversættelse og praksis 
mister respekten for Guds talte 
ord, så vil vi ikke opleve det, som 
Jesus siger om at sætte i frihed 
– dvs. troen, sandheden og kær-
ligheden givet til mennesket ved 
Helligånden.

Vi vil forblive slaver af vore 
egne lyster med had til dem, som 
ikke kan indse, at egoet har ret. 
Det kan blive som islams slaveri, 
hvor man skal dræbe frafaldne 
som en hellig pligt, om det så er 
nære familiemedlemmer eller ens 
egne børn. Fri os i Danmark for 
religionsslaveri og slaveri under 
såkaldte udviklingstanker. 

FLEMMING ANDERSEN

DRAGET 49
9700 BRØNDERSELV

Vi må handle
I Udfordringen uge 32 var der 

en artikel om en udvist kristen 
iraner i Sverige. Det var både 
oprørende og hjerteskærende 
at læse denne artikel. En kristen 
iraner, som var tidligere muslim, 
skulle udvises til Iran, hvor hun 
risikerer tortur og dødsstraf. 

Advokat Gabriel Donner talte 
hendes sag overfor de svenske 
immigrationsmyndigheder. Myn-
dighederne var upåvirkede over 
ethvert argument fra advokatens 
side.

I artiklen bliver ordet ”kvote” an-
vendt. Der tales om at opfylde en 
”kvote” i forhold til udvisning af et 
vist antal asylansøgere. Normalt 
hører vi om kvoter i forbindelse 
med fi sk og fi skeri. Men her er 
det mennesker, det drejer sig om.

Spørgsmålet er, om ikke nøj-
agtig samme artikel kunne være 
gældende for Danmark?

I mange kirker landet over bliver 
de kristne asylansøgere mødt 
med varm omsorg og forbøn. Er 
der andet og mere, vi bør gøre 
som Kristus-troende i Danmark?

Hvad vælger vi? Bliver vi sid-
dende i vores gode stole i kirker 
og hjem, eller rejser vi os op og 
handler?

Kører mod Christiansborg for 
at protestere over behandlingen 
af kristne asylansøgere i fl ygtnin-
genævnet og på vore asylcentre, 
hvor de chikaneres og til tider 
overfaldes af andre asylansø-
gere?

Skriver brev eller på anden 
måde retter henvendelse til fx 
udenrigsministeren eller andre 
politikere lokalt og på landsplan?

Mulighederne i et frit demokra-
tisk land er mange, så vi har ingen 
undskyldning for ikke at handle.
Først og sidst: bede for vort land 
og vore myndigheders håndtering 
af de kristne asylansøgere!

BIRGIT KRAGH

HAMMERSHØJ 44
9460 BROVST

Kursus om helbredelse
Lørdag den 16. September kl. 10-18

med Carrie og Hans Lautrup
Healing Rooms 

For interesserede, nybegyndere og 
erfarne. Lær om omsætte de bibel-
ske løfter, opleve Guds nærvær, fjerne 
blokeringer. Øvelser. - Kun 250 kr. for 
undervisning, manual og mad.
Sted og tilmelding: Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Tilmelding: 7456 2202. forbedere@ud-
fordringen.dk Begrænset antal pladser.

www.healingrooms.dk

Ja til Guds-
tjenesterum

I Region Syddanmark fi k tid-
ligere regionsrådsformand Carl 
Holst fra Venstre og nuværende 
næstformand for regionsrådet 
fra Socialdemokratiet Poul Erik 
Svendsen i 2014 vedtaget, at der 
ikke længere skulle være kristne 
gudstjenesterum ved sygehusene 
i Region Syddanmark. (Biskop-
perne fik dog gennemført en 
donation til et gudstjenesterum til 
Det Nye OUH i Odense).

Det bør det laves om på, så 
der igen i fremtiden skal være et 
kristent gudstjenesterum ved alle 
Region Syddanmarks sygehuse.

Hvis jeg bliver genvalgt, så vil 
jeg gøre forslaget om, at ”kristne 
gudstjenesterum med fastmon-
terede symboler skal være en 
del af sygehusstrukturen ved alle 
sygehuse” til en konstitueringsbe-
tingelse ved valget af regionsråds-
formand efter regionsrådsvalget.

Regionsrådsmedlem og re-
gionsrådskandidat for Dansk 
Folkeparti i Region Syddanmark

NIELS ERIK SØNDERGÅRD

RASMUS RASKS ALLE 95
5250 ODENSE SV

Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du

adgang til alt indhold på hjemmesiden! 
Læs artikler eller avisen som E-avis. 

Find oplysninger om login på side 2 i avisen.
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR K 
Søndag 20/8
14:00 Gudstjeneste fra Mariager 
kirke. Sognepræst Stine Tougaard 
er liturg og prædikant 10. søndag 
efter trinitatis, hvor Jesus i evange-
liet taler kalder templet i Jerusalem 
for en røverkule. Salmesangen  
ledes af organist Mikael Ustrup og 
Klosterkoret. Sendes også mandag 
og lørdag kl. 8.30.

Lørdag 26/8
19:45 Før Søndagen
11. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Syndernes forladelse”, og om 
selvgodhed og selvtilstrækkelig-
hed. Sct. Pauls Cantori synger i 
Vor Frue Kirke i Århus, dirigeret af 
Thomas Kristian Nielsen.

Søndag 27/8
14:00 Gudstjeneste fra Mariager 
kirke. Sognepræst Jacob Duevang 
Krogh Rasmussen er liturg og 
prædikant 11. søndag efter trinita-
tis, hvor Jesus i Lukasevangeliet 
taler om, at enhver, som ophøjer 
sig selv, skal ydmyges, og den, 
der ydmyger sig selv, skal ophøjes.

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

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

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

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

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

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

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

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/

Radio 

Søndag 20/8
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Vor Frue Kirke, København Stift. 
10. søndag i trinitatis. Prædikant: 
Steffen Ringgaard Andresen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 21/8
05.03 Mennesker og tro (P1)
Billedets fortælling om Gud
Kunstmaler Arne Haugen Sø-
rensen besøger Skurvognen i 
anledningen af et nyt museum i 
Videbæk med hans værker.
(Genudsendelse fra onsdag).
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 22/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 23/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd (P1)
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03 og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro. 
Forfatter og præst Poul Joachim 
Stender laver mad i Skurvognen 
og fortæller om sansesus og 
Gudsrus. (Sendes også torsdag 
20.30, søndag 6.30 og 00.32 og 
mandag 5.03).
 
Torsdag 24/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 25/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 26/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 27/8
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Ansgarskirken i Morsø Frimenig-
hed. 11. søndag i trinitatis.
Prædikant: Ole Kobbelgaard.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Synspunkt

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

Af Stig Christensen, pastor emeritus, 
tidl. formand for Dansk Oase

Præsten Dorthe Taulov inviterede i begyndel-
sen af juni måned den clairvoyante Ditte Young 
til foredrag og demonstration af, hvordan man 
opnår kontakt til afdøde kæledyr. Mødet fandt 
sted i Gislinge kirke i nærheden af Holbæk.

En af deltagerne havde en afdød hest, Nino, som 
det lykkedes den clairvoyante at få kontakt med, og 
hesten oplyste, at den havde haft et svært hesteliv.

Der var en del deltagere til mødet, og nyheden 
spredtes hurtigt og medførte en masse debat om 
præsten, der mener, at den danske folkekirke er 
mest attraktiv, når den inviterer det alternative ind. 
Præsten blev indkaldt til møde med biskoppen 
og blev midlertidigt tjenestefritaget. Biskoppen 
bestemte, at hun skulle være under skærpet tilsyn 
det næste halve år, men af pressemeddelelsen 
fra biskop Fischer-Møller fremgår det, at han ikke 
mener, at kommunikation med dyr strider med 
folkekirkens bekendelse.

Holdningen til seancen er meget forskellig, men 
mange, heriblandt præster, mener ikke, at det er 
noget problem. Ønsket om at imødekomme det 
alternative er Dorthe Thaulov ikke alene om. Ifølge 
Kristeligt Dagblad har missionspræst Ole Skjer-
bæk Madsen det også, idet han den 14. juni udtaler 
til avisen: ”Uden at tage stilling til den konkrete sag 
vil jeg sige, at det er i orden at afholde et foredrag 
om dyretelepati. Det er ikke mere problematisk at 
invitere en dyretelepatør end en imam til at tale i 
kirken. Det er et spørgsmål om at have en samtale 
med folk, der ikke nødvendigvis tror det samme 
som os selv. Der er nogen, der har medfødte evner 

inden for clairvoyance, 
andre har trænet sig 
op til at bruge deres sanseapparat på den måde. 
Det kan ikke nytte noget at lukke øjnene og afvise 
det ud fra vores egen tilværelsesforståelse. Vi må 
gå ind i en åben samtale, selvom kontakt til både 
afdøde dyr og mennesker ikke er kristen praksis.”

 
Sagen er blot endnu et eksempel på det 

åndelige forfald i Folkekirken. Det er desværre 
symptomatisk, at ikke en eneste debattør nævner 
Bibelens helt klare forbud mod spiritisme. For en 
biskop og en præst burde det være meget enkelt 
at tage stilling til denne sag, hvis man da tager 
advarslen fra 5. Mosebog kapitel 18 alvorligt: Når 
du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil 
give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de 
afskyelige ting, som folkene dér gør. Hos dig må 
der ikke fi ndes nogen, som lader sin søn eller datter 
gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst 
eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der 
bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, 
spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller 
søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, 
der gør den slags. 

– Bibelens tale er altså klokkeklar vedrørende 
en sådan sag. Når man ikke vil citere Bibelens ord, 
skyldes det da, at man skammer sig ved Guds ord? 
Eller skyldes det uvidenhed eller åndelig naivitet? 
Ingen siger noget om den åndelige verden, at vi 
skal vurdere ånderne. Er det Helligånden, eller er 
det en dæmonisk løgneånd, som den clairvoyante 
har kontakt med? Ifølge Bibelen er det ganske 
klart, at det ikke kan være Helligånden, når Gud 
betragter telepati som en afskyelighed.

Jesus siger: Den, der elsker mig, vil holde fast 
ved mine ord.

Åndeligt frafald

I samarbejde med Dansk Europamission og YFC præsenteres

DGI-BYEN · KØBENHAVN

23.sEpt · 15:30
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ADOP.DK

Forsalg 395 kr.

I døren 450 kr.

Lovsangsseminar 1295 kr.
(begrænset antal)
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DK
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Film på GOD TV: Lørdag 26.8 kl. 20.30 sender GOD TV fi lmen 
”Love Covers All” med Jered Young (th.) i hovedrollen som for-
retningsmanden Michael. Hjemme er hans højgravide hustru 
gået i fødsel, og Michael haster hjem fra sin forretningsrejse, 
men strander uventet ”in the middle of nowhere”. Komplikationer 
ved fødslen truer familien, og magtesløs og frustreret må den 
kommende far vende sig til sin glemte tro.   
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Musik
TJEK

Føj, Jonas! Du skulle altså begynde at bruge deodo-
rant, før du får nogen til at kaste op!

K
unstner: Iron B

ell M
inistries  - Titel: G

od That S
aves  -  G

enre: Lovsang  -  Forhandler: itunes.com
 / play.google.com

 - P
ris: 99 kr.

Sidst i august og først i sep-
tember sender Israelsmis-
sionens Unge ni volontører 
til Israel.

Her skal de arbejde dels i rela-
tion til Israelsmissionens arbejde 
i Jerusalem og dels være knyttet 
til nogle af Israelsmissionens 
partnere i Israel. For tre af dem 
er opholdet i Israel et led i deres 
uddannelse på hhv teologistudiet 
og 3K-uddannelsen. 

Missionspiloter
Heidi Kirkegaard, Tabita Tam-

bjerg, Esben Munk Jensen, 
Anne Sofie Debel og Maria 
Sloth Linde skal alle afsted med 
programmet MissionPiloter, 
hvor de skal arbejde for Isra-
elsmissionens partnere både i 
Israel og på Vestbredden. 

Efterfølgende er fi re af dem 
ansat som provstivolontører i 
Holstebro, Lemvig og Struer. 

Kirkevolontører
Nanna Didriksen er 3K-stu-

derende i Aarhus og skal være 
kirkevolontør ved Den Danske 
Kirke i Jerusalem.  

Cæcilie Bork Sørensen er 
3k-studerende og skal være kir-
kevolontør ved Immanuel-kirken 
i Tel Aviv og især være tilknyttet 

kirkens børnearbejde.
Julie Hejslet Kejgaard er te-

ologi-studerende og skal være 
kirkevolontør ved Immanuelkirken 
i Tel Aviv og skal især være en 
del af kirkens undervisnings- og 
ungdomsaktiviteter.

Daniel Jensen skal være 
volontør ved Christ Church i 
Jerusalem og være en del af 
deres volontørprogram i sam-
arbejde med den danske kirke.      

Ni danske volontører 
er på vej til Israel 

Fra venstre: Maria Sloth Linde, Esben Munk Jensen, Tabita Tambjerg, Heidi Kirkegaard og 
Anne Sofi e Debel rejser ud som Missionspiloter.

3K-studerende Cæcilie Bork 
Sørensen skal være kirkevo-
lontør i Tel Aviv.

Daniel Jensen skal være kir-
kevolontør ved Christ Church i 
Jerusalem.

Teologistuderende Julie 
Hejslet Kejgaard skal være 
kirkevolontør i Tel Aviv.

Nanna Didriksen skal være 
kirkevolontør ved Den Danske 
Kirke i Jerusalem.  

Fra d.1/9 til d 10/9—2017 besøger Gary følgende kirker i jylland: 

Kontaktperson: Anders Jakobsen. Tlf. 21471476 Følg med på Aars Frikirkes Facebook 

Fredag 1. Sep. Kl. 19.00 Midtjyllands frikirke, Ikast 
 
Lørdag 2. sep. Kl. 13.00 – 16.30 Betania kirkecenter, Blåhøj   
 
Søndag 3. Sep. Kl. 10.00 Betania kirkecenter, Blåhøj 
 
Søndag 3. Sep . kl. 16.00 Kolding frikirke, Kolding 
 
Tirsdag 5. Sep. Kl. 19.00 Multihuset, Haderslev 
 
Onsdag 6. Sep. Kl.19.00 Multihuset, Haderslev 
 
Torsdag 7. Sep. kl. 19.00 Multihuset, Haderslev  
  
Lørdag 9. Sep. Kl. 11.00 Aars frikirke, Aars 
 
Lørdag 9. Sep. kl. 14.00 Aars frikirke, Aars 
 
Søndag 10. Sep kl. 10.30 Thisted Pinsekirke, Thisted 
 
Søndag 10. Sep kl. 14.00 Aars frikirke, Aars

Spændende og inspirerende 
undervisning 

Fokus i Garys tjeneste: 
Intimitet med Jesus, den åndelige virkelig-
hed, helbredelse til hele mennesket m.m.

I en lade i Kentucky mødes fl ere hundrede mennesker 
jævnligt til lovsangsaftner. De er Iron Bell Ministries, og 
de udgav i foråret deres første cd, God That Saves.

Og den er god. Sådan rigtig rigtig god. Ikke fordi den er 
banebrydende, særlig voldsom eller ekstraordinær. Det er 
bare lovsang, der gør det, som lovsang skal: Sender mig 
hen til Gud og giver mig mulighed for at nyde fællesskabet 
med ham i musikken. 

Det er inderligt uden at være sært, indholdsrigt uden at 
være proppet. Det minder måske lidt om Rend Collective – og 
måske lidt om al anden lovsangsmusik, som du har hørt. Men 
alligevel er cd’en, lyden og numrene sine egne. 

Titelnummeret er en gedigen ”pris Gud for frelsen”-sang. 
Men cd’en indeholder med sine 11 numre også hengivel-
sessange, ”bønner om hjælp”-sange og ”fordyb dig i Guds 
kærlighed”-sange. Hvad ønsker du mere min sjæl?

Normalt foretrækker jeg liveindspilninger, når vi snakker 
lovsang af denne type. Fordi ægtheden er så vigtig for min 
indlevelse. Men med God That Saves er Iron Bell Music lyk-
kedes med det bedste fra to verdener: 

Jeg kan mærke, at sangene er meget mere end musik 
for kunstnerne. Og samtidig får jeg kvaliteten ved et godt 
gennemarbejdet studiealbum med rigtig fi n balance mellem 
vokal og instrumenter.

At forsangeren, Stephen McWhirter, så har en utrolig 
lækker rocket stemme, som er en fornøjelse at lytte til, gør 
bestemt ikke oplevelsen dårligere. 

Hvornår har du sidst hørt et nyt lovsangsalbum, hvor alle 
sangene er nye, men de stadig næsten allesammen er gode? 
Det ved jeg nemlig godt, hvornår jeg har. Og nu har jeg givet 
en helhjertet anbefaling videre.

Eva

Virkelig god
ny lovsang
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Af Bodil Lanting

- Det var Gud, der lukkede 
døren, da jeg blev vraget ved 
American Idol, siger Moriah.

Dommerne havde intet at ud-
sætte hverken på talentet eller 
udseendet hos Moriah Peters, 
da hun som 16-årig i 2010 var 
til audition i American Idol. Både 
Simon Cowell, Randy Jackson 
og Avril Lavigne var enige om, at 
pigen kunne synge.

Problemet var bare, at hun helt 
åbent havde fortalt, at hun var 
kristen og derfor ville gemme sit 
første kys til sin brudgom.

- Du prøver at være alt for 
perfekt. Gå ud, kys en fyr og kom 
tilbage, lød rådet fra dommerne.

Gud lukkede døren
Moriah havde knoklet med for-

beredelser til Idol-konkurrencen 
i fem måneder på bekostning af 
sine studier, før hun på denne 
måde blev afvist. Medierne fulgte 
hende ud fra studiet i håb om at 
høre vrede kommentarer. 

Men hun var selv klar over, at 
det var Gud, der havde lukket 
døren. Og på vejen ud blev hun  
kontaktet af en mand, som sagde: 
”Jeg hørte, hvad du sagde. Jeg 
har en søn på din alder og vi blev 
meget opmuntrede over det, du 
sagde. Vi er også kristne.” 

- Denne mand satte mig i 
kontakt med Wendy Foy, som 
hjalp mig videre med karrieren, 
fortæller Moriah Peters.

På Å-festival 2015
Den forsmåede Idol-deltager 

skrev kontrakt og har siden ud-
givet to albums hhv. ‘Brave’ og 
‘I Choose Jesus’. Hun har også 
medvirket som sanger i Veggie 
Tales-filmen ‘Princess and the 
Pop Star’ og er nu aktuel med 
spillefi lmen Because of Gracia, 
hvor hun har titelrollen.

I 2015 var Moriah Peters i Dan-
mark for at medvirke på den store 
kristne Å-festival i Sdr. Felding 
sammen med sit band.

Hilsen til Idol-dommerne
Instruktøren af Because of 

Gracia, den kristne Tom Simes, 
har skrevet til American Idol-
dommerne fra 2010 for at invitere 
dem til en screening af fi lmen.

”I kan måske ikke huske hende, 
men hun var til audition i Ameri-
can Idol for seks år siden og kom 
ikke videre efter første runde. 
Men hendes korte ’AL-oplevelse’ 
skaffede hende en pladekontrakt, 
hun har efterfølgende indspillet 
to albums, og nu optræder hun 
i vores fi lm. 

Både hun selv og jeg mener, 
at det, der skete, var en uventet 

velsignelse”, skrev Tom Simes til 
dommerne.

Han fortsatte med at takke 
dommerne for deres ”råd, som 
motiverede hende til at følge sin 
overbevisning” og slutter brevet 
med ordene: ”Jeg ved, at I vil 
blive blæst bagover af Moriahs 
præstation”.

Ligesom Moriahs eget liv
I “Because of Gracia,” spiller 

Moriah Peters en gymnasieelev, 
som vælger at vente med sex.

- Jeg tror helt ærligt, at instruk-
tøren har opbygget Gracias ka-
rakter over mine egne oplevesler i 

high school. Jeg kunne bare være 
mig selv, og det var ikke svært at 
dykke ned i de kontroversielle og 
anspændte situationer, siger hun.

En anmelder skriver om fi lmen:
”Det er ikke på nogen måde en 

episk fi lm med et kæmpebudget, 
men den er opløftende, velspil-
let, velskrevet, forløsende, helt 
igennem underholdende og be-
mærkelsesværdigt ægte og sand. 
Jeg vil anbefale den til hvem som 
helst, men især til teenagere og 
deres forældre.

Det er meget mærkeligt, at vi 
i dag lever i et samfund, hvor alt 
er tilladt - undtagen ansvarlige 
seksuelle valg, især at børn er af-
holdende”, skriver Joseph Farah 
i WND. Han er sikker på, at den 
kønne Gracia vil lyse op i USAs 
biografer fra premieren den 15. 
september.

Hun holdt ord
Moriah Peters principper koste-

de hende karrieren via American 
Idols. Men hun fi k alligevel både 
karriere og kærlighed. I 2013 
blev hun gift med australskfødte 
Joel Smallbone, som selv har en 
karriere inden for kristen musik. 

Den amerikanske singer-song-
writer Moriah Peters var et af de 
store navne på Åfestival i Sdr. 
Felding for to år siden. Hun er nu 
aktuel som skuespiller i fi lmen 
’Because of Gracia’, hvor hun 
spiller titelrollen som en kristen 
gymnasieelev, der vil vente med 
sex, til hun er gift.

Moriah viser i ny fi lm
at ægte kærlighed venter
Hun blev afvist i American Idol, fordi hun var kristen og seksuelt uerfaren. Men Moriah Peters har 
siden udgivet to albums og har nu hovedrollen i en ny kristen ungdomsfi lm.

’Because of Gracia’ er et frisk pust ind i vor kultur, hvor børn bliver udsat for et stærkt pres til at opgive deres 
uskyld, skriver en anmelder. I fi lmen bliver gymnasieeleverne Moriah Peters og Chris Massoglia kærester, og 
deres beslutning om at vente med sex fører til mobning - men også til respekt på skolen.

I en scene fra skolen argumenterer Gracia imod evolutionslæren. 

Klummen
Ung Udfordringt

Af Daniel Martin Lanting

Hvad er Guds kald til mig? Hvad er Guds kald til mit liv 
lige nu?

Det er spørgsmål, jeg tit har stillet, og det er spørgsmål, rigtig 
mange mennesker tit har stillet. Og det svar jeg fi k for halvanden 
måned siden var: ”Daniel, du har bedt om et arbejde, så nu skal 
du rense toiletter resten af sommerferien”. 

Det kom en dag, hvor jeg lige havde fået et afslag på et job, 
jeg havde regnet med at få. Pludselig, lige efter afslaget, og 
nærmest tilfældigt (eller ”Gudfældigt, hvis man er til popsmarte 
kristne ord) kom jeg i tanke om Jakob på Gammelbro Camping, 
ringede til ham, fi k et arbejde og takkede Gud. Jeg var lykkelig 
over, at Gud havde hørt min bøn, at han svarede min bøn ved at 
give mig et arbejde, og at han sørgede for, at jeg kunne betale 
for indskud og husleje, når jeg fl ytter til Aarhus. 

Lidt mindre spændende var det dog, at jeg skulle få råd til det 
ved at rense toiletter hele sommerferien. Men samtidig er jeg 
overbevist om, at det var Guds kald til mig på det tidspunkt (jeg 
blev færdig med arbejdet i søndags). Jeg havde rig mulighed for 
at tjene campisterne og mine kollegaer i 1½ måned ved at gøre 
rent, og der var rig mulighed for at lære mine kollegaer at kende 
og være vidne der på den ene og den anden måde. 

Nogle gange tror jeg, at Guds kald til os kan være lige foran 
snuden på os, men fordi det ikke er særlig glamourøst, så ser vi 
det ikke. Og nogle gange tror jeg, vi skal prøve ting af og kaste 
os ud i nye ting, før vi ser, om det er Guds kald til os eller ej. 

Samtidig er det jo også en luthersk tanke, at alle har deres 
kald og stand og deres område, hvor de kan tjene andre og Gud 
- om det så er som præst eller bager, 
toiletrenser eller politiker, single eller 
forælder. 

I sidste ende takker jeg Gud for, at 
han gav mig det kald og har sørget 
for mig gennem det - og jeg takker 
Gud for, at jeg har ferie nu.

Rens dog toiletter 
for Guds skyld!

Kun 15 kr. stk. ved 
forudbestilling af  
minimum 100 magasiner  
senest 15. september.

Normalpris: 49,95 kr.

UDKOMMER 
SNART

Besti l les på lohse.dk/24-12-2017



BAGSMÆKKEN

Parentesen

Skæve vinkler af Torben Osted

Af Poul Henning Krog
Præst, læge og forfatter
til bogen ”Kære Hr. Tyv”

UGE 34 • SØNDAG DEN 20. AUGUST 2017

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

Udfordringen

(Særtilbud-August/2017)

___ ½ år for 348 kr.  eller ___ et helt år for 598 kr. 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

Obs! Halv pris for nye i august måned!
UNDERTEGNEDE ER SELV abonnent og giver et gaveabonnement for HALV PRIS til 
ovenstående nye abonnent (som ikke har holdt avisen de sidste 5 år). 
Regningen bedes sendt til mig (sæt kryds her ___) den nye abonnent (kryds her ___) 

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Du kan også bestille på hjemmesiden, ringe på tlf.: 7456 2202
eller skrive til mail@udfordringen.dk. OBS! Skriv ”sommertilbud ½ pris”
Bestillinger accepteres frem til den 31. august 2017.

Søndag den 2. Juli 2017 Søndag den 2. Juli 2017 • • Uge 27-30Uge 27-30      

den fælles kristne ugeavisden fælles kristne ugeavis

Ny, flot 
andagtsbog 
fra Francine 

Rivers!

Køb den i dag!

Ude nu
www.scandinavia.as

Pludselig brød Gud gennem Christinas mørke!
Pludselig brød Gud gennem Christinas mørke!

Læs interviewet side 3.

Ida Auken ta’r 
sin tro med i 
Folketinget - s.9

Elena troede 
både på Jesus 
og guruen - s.11

Luther gjorde 
salmesangen 
folkelig - s.7

Kristoffer giver 
ateister svar på 
tiltale - s.13

Anja så utrolige 
mirakler i Bang-
ladesh - s.16

Ronaldinho 
spinner med 
Mathias - s.30

888888888888000000111111182222222222220000000000000000ii  22222222222222222222JJJuuuunnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiJJJJJuuuuuunnnnJJJuuuunnnnJJJJJaaaannannnuuuuuuunuuuuuuuaaaaaauuuuuuuuaaarrrr - Jaaa - JJJ- JJJJJJJJJJJJJanuar - Juni 2018
Tilmeld dig på www.ywam.dk

For mere info: dts@ywam.dkk

Ungdom med Opgave

Multi targget
DTS

Sommer-tilbud fortsætter i august: 

Efter afi sning blev fl yvingerne grønne, hvorefter vi fra Wien gik 
i luften med en Airbus 320 fra Austrien Airlines på vej til det 
forjættede blomstrende land – Israel. Personalet klædt i rødt 
havde budt op til dans med klassisk wienermusik. 

Der var nu ikke meget plads i de smalle gange, og målrettet 
blev opmærksomheden rettet mod sikkerhedsinstruksen. Mine 
øjne løb ned over sikkerhedsinstruksen og standsede ved, at sko 
med stilethæle var forbudt, når der var røg. To runde signaler var 
aftegnet. Et fl y på vandet var tilladt, og brug af sko med stilethæle 
var forbudt. Når man tænker på, hvilke strabadser der kræves før 
et fl y afslappet fl yder på vandet, virkede det lidt mærkeligt i samme 
runde at markedsføre sko med stilethæle som forbudt. 

Et mindretal af passagerne faldt således ind i stilethæle gruppen. 
De var anderledes, men kunne ved rigtig adfærd godt normaliseres 
og dermed komme med i den store gruppe. 

De rejsende i sko med stilethæle måtte snarest få afklaret, 
hvornår disse sko skulle afmonteres. Billedet viste røg og en 
dame, der kravlede under et røgslør på vej mod nødudgangen. I 
detaljerne fremgik det, at det var strengt forbudt at smide sine sko 
med stilethæle foran nødudgangen. Kvinden med stilethæle skulle 
afgøre, hvor skoene skulle smides i rejsen på knæ fra det tildelte 
fl ysæde hen mod nødudgangen. Hvis denne detalje blev udført 
rigtigt, kunne alle til gengæld glæde sig over ikke at få en stilethæl 
i ryggen på vej ned af den oppustede plastikrampe. 

Med høj panik puls, voldsom tumult, nedsat sigtbarhed og koldt 
vand i sigte, ville denne smerte formentlig ikke blive bemærket, 
idet krop og sind er i stand til at prioritere det væsentlige fra det 
uvæsentlige. 

Sat på spidsen drejede det sig i så fald om, hvorvidt stilethæle 
i fuld fart kunne lave huller i en oppustet plastikrampe. Det måtte 
komme an på tykkelsen og kvaliteten af det anvendte plastik. Med 
dette risikofokus kunne nitter i bukser, sko- og bæltespænder, hår-
nåle, hårspænder, smykker, stålkamme, diverse andre sko og støv-
ler også udgøre en risiko, men dette ville være svært at afbillede. 

Det var og er altid nemmest at tænke ud fra sin egen kultur, 
stewardessekulturen er fyldt med høje hæle, derfor tænker jeg, 
at dette specifi kke signal er kommet med i sikkerhedsinstruksen. 
Måske skulle vi alle øve os i at sætte os ind i andres kultur, hvis 
jeg var bedre til det, ville denne historie slet ikke være opstået, for 
der er sikkert gode grunde til dette stilethæle-forbudt-skilt, som jeg 
blot ikke har fattet endnu. 

Min far sagde ofte: Et folks kultur viser sig ved, hvordan et 
mindretal behandles. 

Studierejsen i Israel bliver også en øvelse i dette, for verdens 
brændpunkt er fyldt med mange kulturer, mange katastrofer, mange 
religioner, mange krige og meget historie, mange geografi ske be-
tragtninger, mange spændinger og ikke mindst 
mange mindretal. Uanset sikkerhedsinstruks 
og kultur er vi heldigvis alle mennesker, der 
er elsket og skabt unikt i Guds billede, også 
selvom vi ikke helt til fulde forstår dette.    

Stilethæle og kultur

Ungdomsskolelærer Heine 
Strømdahl fra Gentofte for-
tæller om et besøg hos en 
god gammel ven, som bor 
ved Søerne i København. 
Heines ven, som er uddan-
net bogbinder og enke-
mand, står trods sine 97 år 
stadig op hver søndag for at 
gå til gudstjeneste. 

  
”Hver dag kommer et bud 

til ham sidst på formiddagen 
og afleverer en pakke med et 
middagsmåltid. Det leveres i 
en lille plastikbakke overtrukket 
med folie - standardmåltidet 
fra kommunens madservice, 
formoder jeg. Jeg spurgte, om 
han får mad leveret på denne 
måde hver dag. Han svarede: 
- Madbuddet kommer og afl everer 
måltidet, hvis ikke han får besked 
på, at jeg ikke er hjemme. 

Jeg sagde: ”Der benyttede du 

en såkaldt dobbelt negation”.
 “Ja, når jeg har lærde på be-

søg, lærer jeg nye ting”, replice-
rede han rapt med et glimt i øjet.

Samtalen med den gamle bog-
binder inspirerede mig til følgende 
fi ktive dialog: 

En dag har kommunens mad-
bud afleveret en bakke til min 

gamle ven, selv om han ikke 
var hjemme. Tilbage på sin ar-
bejdsplads møder han chefen, 
som siger: 

“Har jeg ikke sagt til dig, at du 
ikke skal afl evere maden, når han 
ikke er hjemme?” 

Madbuddet svarer: “Nej, du har 
ikke sagt til mig, at jeg ikke skal 

afl evere måltidet, når han ikke er 
hjemme. Derfor afleverede jeg 
maden til ham i dag, og jeg vidste 
ikke, at han ikke var hjemme”.

Men lederen insisterer: “Det er 
ikke rigtigt, at jeg ikke har sagt til 
dig, at du ikke skal afl evere, når 
han ikke er hjemme. Det sagde 
jeg i sidste uge. Ikke sandt?” 

Madbuddet: “Nu ved jeg snart 
ikke, hvad jeg skal mene eller 
hvad jeg ikke skal mene, jeg erin-
drer altså ikke, at du sagde til mig, 
at jeg ikke skulle afl evere, når 
han ikke er hjemme, og hvis jeg 
ikke får klar besked på, hvad jeg 
skal gøre eller hvad jeg ikke skal 
gøre, så kan du vel ikke forvente, 
at jeg ikke gør det, jeg ikke skal 
gøre - ikke sandt?

I skal vise hensyn og respekt 
over for de ældre. Derved ærer I 
jeres Gud. (3 Mosebog 19:32)”, 
slutter Heine Strømdahl. 

Sprogforbistring, ikke sandt? 
En læser fortæller om et sommerbesøg hos en 97-årig. 

Madbuddet 
kommer og af-
leverer måltidet, 
hvis ikke han 
får besked på, 
at jeg ikke er 
hjemme. 
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