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den fælles kristne ugeavis

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
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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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Nye studier i religionspsyko-
logi viser en klar sammenhæng 
mellem oplevelse af mening og 
bedre sundhed. 

Langtidsstudier viser, at me-
ningsfuldhed reducerer sand-
synligheden for Alzheimers og 
hjertekar-sygdomme. 

At livet føles meningsfyldt, re-
ducerer ifølge undersøgelser dø-
delighedsrisikoen med ca. 23%.

- Religion og spiritualitet er to 
mulige kilder til mening og giver 
en høj indikation af meningsfuld-
hed, men kun hvis det har en 
vigtig plads i menneskers liv, siger 
Dr. Tatjana Schnell.

Schnell er førsteamanuensis  
ved Innsbruck Universitet i Østrig 
og leder en forskningsgruppe, 
der undersøger meningsfuldhed 
empirisk (dvs. på grundlag af 
erfaring). 

Hun var en af   hovedtalerne på 

en konference for Den Internatio-
nale Forening for Religionspsy-
kologi (IAPR) i Hamar, Norge, i 
slutningen af   august.

- Denne sundhedsskabende 
meningsfuldhed kan komme fra 
mange kilder og kan have lige 
stor effekt, uanset om den stam-
mer fra verdslige eller religiøse 
kilder, siger Schnell.

Troen skal ifølge forskeren 
have en høj prioritet i livet og styre 
motivation og handling for at få 
betydning for meningsfuldheden.

- Mange siger, at de tror på 
Gud, men det er bare en ge-
nerel tro. For at være en kilde 
til mening, skal troen udleves, 
siger hun.

Meningsgivende miljøer
Schnells forskningsgruppe 

opregner fi re faktorer, hvor me-
ningsfuldhed opstår.

- Hvis jeg opfatter mit liv som 

sammenhængende, har en ret-
ning, føler jeg har betydning, og 
føler at jeg hører til, siger Schnell.

Meningsfuldhed er ikke noget, 
som andre kan skabe, ifølge 
forskeren, men ledere og kristne 
forsamlinger kan skabe et miljø, 
der hjælper mennesker til at 

skabe den-
ne menings-
fuldhed.

-  H v i l -
ken retning 
kan kirken 
tilbyde, og 
h v o r d a n 
kan vi leve 
den i sam-
m e n h æ n g 
med resten 
af   vores liv? 
Betydn ing 
er også vig-
tig. Er det fx 
ligegyldigt, 

om jeg kommer i kirken? 

Medansvar
Dr. Schnell mener, at det er 

vigtigt at give mennesker ansvar, 
så de føler sig vigtige.

”En præst i det nordlige Tysk-
land fortalte mig, hvordan de nog-

le gange tillod de unge i kirkerne 
at overtage og bestemme hele 
gudstjenesten, både indhold, 
tekster, dekoration og så videre. 
De var bemyndiget, og det var 
så vigtigt for dem at få vist tillid 
til disse opgaver, fortæller hun.

Forskeren mener, at løsningen 
ligger i at forenkle tingene til de 
eksistentielle spørgsmål. Hun 
siger, at mange forlader kirken 
til fordel for alternativ åndelighed 
i jagten efter noget, de kan føle.

- De ønsker at føle noget ved 
det, de tror på, og have en op-
levelse af, at det er noget godt. 
Kirkerne må omsætte den betyd-
ning, de står for, til en virkelighed, 
som kan opfattes, mener hun.

Schnell mener, at det største 
problem for kirker i dag er hvilken 
sprogbrug, man bruger.

- I Tyskland bruger kirker stadig 
et meget teologisk sprog, som 
folk ikke forstår. Mange siger, at 

de forlader kirken, fordi de ikke fø-
ler, at det vedrører deres liv læn-
gere. Det har mistet meningen, 
fordi det ikke giver dem retning, 
og det vedrører ikke, hvad de ser 
rundt om eller lærer i skolen.

Livet nu er blevet vigtigere 
Og det er ikke kun troen på et 

liv efter døden, der giver mening.
- Idéen om at komme i himme-

len spiller ikke en så stor rolle for 
kristne, som mange ikke-troende 
tror, siger Schnell. Hun mener, 
at de fl este sætter deres liv efter 
døden i sammenhæng med det 
liv, de lever her og nu.

- Det vigtige bliver da at fi nde 
ud af, hvordan man kan leve godt. 
Ikke bare leve godt og behageligt, 
men leve for de ting, man vil stå 
for, og som føles rigtige,   siger Dr. 
Tatjana Schnell. 

Ingunn Marie Ruud, KPK
og Henri Nissen.

Troen kan Troen kan 
give dig et give dig et 
længere livlængere liv

Mindre risiko for Alzheimers Mindre risiko for Alzheimers 
og hjerte-sygdomme, og 23 og hjerte-sygdomme, og 23 
pct. lavere dødelighed, hvis pct. lavere dødelighed, hvis 

troen giver dig menings-troen giver dig menings-
fuldhed, siger østrigsk fuldhed, siger østrigsk 

forsker. forsker. 
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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 september: bryllupsfest
Kodeordet for september gælder fra mandag 4/9 kl. 9.

SMF havde årsmøde på Nyborg 
Strand den 12.-13. august med 
temaet: ”Mission når Gud ud-
fordrer”.

 
Sundhedspersonalets Missi-

onsfællesskab er forbedere for en 
række danske missionærenheder  
i 12 lande. Missionærerne hører 
hjemme i forskellige kirker og 
missionsfællesskaber, men de ar-
bejder alle i sundhedsrelaterede 
opgaver som fx sygeplejersker 
eller jordemødre.

SMF har en række bedekredse 
i Danmark, hvor man mødes for at 
holde sig orienteret om arbejdet 
og bede for missionærerne.

Bestyrelsen måtte tage afsked 
med Alice Møberg, tak til Alice for 
4 års godt samarbejde.

Kirsten Højgaard blev gen-
valgt, og Susanne Pedersen blev 
nyvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig 
med Formand Birthe Dueholm, 
Næstformand Birgitte Nyegaard 
Nielsen og Sekretær Kirsten 
Højgaard.

Tidligere formand bliver
Oase-generalsekretær

 Ruben Dalsgaard voksede op 
med den åndelige fornyelses-
bevægelse, som senere blev til 
Dansk Oase.

Som barn af sognepræstepar-
ret i Hjarup, Irene og Niels Peder 
Nielsen, var han med til mange af 
de aktiviteter, de foregik i det lille 
landsogn, og som tiltrak åndeligt 
interesserede fra hele området.

Faderen var en af de ”fædre”, 
som grundlagde Oase i Danmark, 
efter norsk forbillede.

Rubens storesøster Sara var 
med i lovsangskoret og blev 
senere gift med teologen Keld 
Dalmann, som siden 2002 har 
været præst i Aarhus Valgmenig-
hed. Han har også været formand 
for Dansk Oase.

Den post fik Ruben i febru-
ar 2015, hvor han kom med i 
DanskOases lederskab og sam-
tidig blev valgt som ny formand.

To år senere, i februar 2017, 
overlod han formandsposten til 
sognepræst Peder Sode - men 
kun et halvt år senere er han nu 

blevet ansat som generalsekre-
tær. Her afl øser han 1. oktober 
Karsten Bach, der efter 5 år som 
især administrativ leder, følte, at 
han havde ydet det, han kunne.

Nu får man i stedet en præst i 
spidsen, og bevægelsen har da 
også allerede annonceret efter 
”praktiske” folk, som skal hjælpe 
med bl.a. at gennemføre den år-
lige SommerOase - nu i Horsens 
- som plejer at tiltrække ca. 5.000.

Mødte Hanne i mission
Ruben var allerede som teen-

ager i gang med at lede men-
nesker til Jesus. Og det var i den 
forbindelse, at han mødte sin 
nuværende hustru, Hanne. De 
har tre piger, Naomi, Oline og 
Karla på hhv. 5, 9 og 13 år. 

- Jeg mødte Hanne i forbin-
delse med en missionstur til 
Letland fra Hjarup kirke, hvor 
mine forældre var præstepar. Vi 
inviterede bredt ud til unge fra 
Oasebevægelsen, og der duk-
kede Hanne og en veninde op 
hele vejen fra Esbjerg. Det var 

meget specielt, for da hun trådte 
ind i rummet, oplevede jeg, at 
’wow, her var der noget’. Vi var 
allerede ude og gå en tur samme 
aften, men først et år senere, da 
vi havde været på en 14 dages 
missionstur til Letland, blev vi 
kærester, har han fortalt.

Præst i Silkeborg
Et par år senere - mens Ruben 

studerede teologi på Menig-
hedsfakultetet i Århus - mistede 
Silkeborg Oasekirke deres præst.  

Ruben var på det tidspunkt 
aktiv i Aarhus Valgmenighed. 

Kort efter blev Ruben ansat 
som ungdomsleder i et halvt 
år. I januar 2006 blev det til en 
fuldtidsstilling som præst i kirken, 
hvor Ruben og Hanne sidste år 
kunne fejre 10-års jubilæum.

Her får han hjælp af sin præ-
stefar, der hjælper til med sine 
mange erfaringer og visioner. 

Oasekirken har forsøgt at gøre 
en forskel for deres by Silkeborg. 
Det har bl.a. ført til et samarbejde 
med  kommunen om at tage hånd 

om ressourcesvage borgere. 
Blandt de mange aktiviteter, 

der har været med til i kirken, er 
også to menighedsplantninger i 
Voel og Viborg. 

- Vi skal ikke bare været et stort 
center, der trækker folk ind; vi 
skal ud og genopbygge fortidens 
ruiner lokalt, sagde han, da han 
blev formand for Oase.

Han har desuden en årrække 
bag sig som bestyrelsesformand 
i Youth for Christ.  

- Jeg er overbevist om, at den 
måde vi i DanskOase er kirke på, 
er meget præget af, at vi faktisk 
tror på Helligånden, som udruster 
os til at tjene med nådegaverne. 

Hvis vi holder op med at lade 
os lede til Kristus af Helligånden, 
er vi ikke lyset på bjerget - det 
fyrtårn, som Gud kalder os til at 
være, har han sagt.

- Vi skal blive ved med at turde 
være radikale i vores forkyndelse 
af evangeliet og være afhængige 
af, hvad Guds ånd siger.

Henri.

Ruben Dalsgaard er vokset op med Dansk Oase i Hjarup præstegård.

Medlemmerne af SMFs bestyrelse efter årsmødet i august er fra venstre mod højre formand Birthe Dueholm, Susanne Pedersen, 
Kirsten Højgaard (Nigeria), Birgitte Nygaard Nielsen (Uganda), Hanne Groth Kristensen (Etiopien) og Inger Holmgaard (Etiopien).

Årsmøde for Sundhedspersonalets 
Missionsfællesskab på Nyborg Strand

SMF-missionærerne er ofte 
klædt i deres tjenestelandes 
nationaldragter til den årlige 

festaften under årsmødet.
Fotos: Kaj Moslev.

Nyansatte på Børkop Højskole
Indre Missions 
Højskole i Børkop 
har ansat Mona 
Dalgas Ladekjær 
og Frank Risbjerg 
Kristensen.

Mona D. Lade-
kjær er ansat på 
halv tid til PR-op-
gaver og samtaler 
med eleverne.

Frank Risbjerg Kristensen er ansat som timelærer til etik og 
samtaler med eleverne.

Højskolen har dette efterår et stort ”E17-hold” på 42 elever.
Bodil

Frederikshavn: Ny præst 
i Vendsyssel Frimenighed
Der var fuldt hus, sang og glæde på Mai-
gårdsvej i Frederikshavn, da Vendsyssel 
Frimenighed søndag d. 13. august fej-
rede både 5 års fødselsdag og indvielse 
af deres nye præst, Johnny Tidemand. 

Gudstjenesten blev indledt ved, at me-
nighedens nye præst gik ind i procession 
sammen med 6 præster, som var mødt op 
for at deltage i indvielsen. Selve indvielsen 
til præst blev foretaget af menighedens 
åndelige vejleder, Peter Kofoed Herbst, fra 
Kronjyllands Frimenighed.

I Vendsyssel Frimenighed har man god 
kontakt til det lokale asylcenter, og under 
hele gudstjenesten sad tolken bagerst i kirkerummet og oversatte 
alt til farsi. 

Fast ansat præst
Menigheden, der blev stiftet i 2012, holdt de første år gudstjene-

ster i Strandby og Elling, men fi k i 2016 egne lokaler i Frederikshavn. 
Man har i perioder haft ansat præster, som boede meget langt fra 
menigheden, bl.a. Jon Poulsen fra Søhøjlandets kirke. Der har også 
været gudstjenester ved tilkaldepræster. Men nu har menigheden 
endelig fået ansat sin egen præst på halv tid. Han bor oven i købet 
i nærområdet, da Johnny Tidemand er fl yttet til Frederikshavn 
sammen med hustruen Ditte og datteren Celine. 

Johnny Tidemand, som har læst på MF i Aarhus, kommer fra en 
stilling som børne- og ungemedarbejder i Lindehøj kirke i Herlev. 
Han er næstformand i Selskab for Bibelsk Arkæologi.

Bodil

Børnene i frimenigheden ventede spændt på, at Johnny 
Tidemand skulle åbne den store kasse, som han havde med 
til gudstjenesten. Det var et helt bibliotek med 66 små kasser, 
én for hver bog i Bibelen, som børnene fi k lov til at åbne.

Johnny Tidemand 
har tidligere været 
ansat i Lindehøj 
Kirke i Herlev.
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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?

Af Bodil Lanting

Gennem syv år stod Vesterkir-
kens nye præstepar, Irene og 
Peter Bjerre, i et missionerende 
arbejde i det netop nu meget 
omtalte, oversvømmede Hou-
ston. For tre år siden vendte 
familien tilbage til Danmark, og 
siden 1. august har de været 
præster i Stenum i Vendsyssel.

Peter på 43 har en handelsud-
dannelse og har arbejdet som 

sælger og projektleder. Han er 
nu Key Account Manager hos en 
virksomhed i Aalborg. 

Irene, som er cand.phil. i mu-
sikvidenskab, var lovsangspastor 
i Aalborg MenighedsCenter i 17 
år, før parret rejste til USA.

Arbejde blandt rockere
I Houston arbejdede ægtepar-

ret i River of God Church og i det 
såkaldte Tribe of Judah Motorcy-
cle Ministries fra 2007-2014.

- Tribe of Judah Ministries er en 

Irene og Peter Bjerre er blevet præstepar i Vesterkirken i den lille by Stenum. De har tidligere været tilknyttet et evangeliserende arbejde blandt rockere i Houston, Texas (indsat billede)

Fra rocker mission i USA til danske Stenum

Er en karismatisk frikirke i 
hjertet af Nordjylland tilsluttet 
Det Danske Missionsforbund.

Menigheden har rødder til-
bage til den åndelige vækkel-
se i 1850’erne og 1880’erne. 
Før man fik en decideret 
menighed, samledes man i 
hjemmene på gårdene om-
kring Stenum, og der var et 
løst samarbejde med de frie 
forsamlinger i hele landet 
(’Frimissionen’).

I juni 1888 blev Det Dan-
ske Missionsforbund stiftet i 
Aalborg.

I dag er der ca 120 voksne 
medlemmer i Vesterkirken 
samt et antal ”frie tilhængere”.

Menigheden har et stort 
børne-og ungearbejde. Man-
ge medlemmer mødes re-
gelmæssigt i husgrupper i 
hjemmene til bibelstudier og 
socialt fællesskab.

Den nuværende kirkebyg-
ning blev indviet i september 
2000 og er fi nancieret alene 
ved medlemmernes økono-
miske bidrag.

Udover kirkerummet er der 
en sportshal, kontorer, børne-
lokaler og caféområde.

På grund af kirkebygnin-
gens fl eksibilitet er det muligt 
at holde arrangementer, fx 
koncerter, med op til 1200 
tilhørere.

Vesterkirken i Stenum

Irene og Peter Bjerre skal offi cielt indsættes i Vesterkirken ved høstgudstjenesten den 1. oktober.

organisation, der evangeliserer i 
det miljø, man i Danmark kalder 
rockere, med ca. 45 afdelinger i 
USA, Canada, Sverige, Norge, 
Finland, Danmark, England, Ir-
land, Tyskland og Australien, med 
det ene formål at nå mennesker 
med evangeliet. 

Organisationen blev startet af  
Ben og Tammy Priest. Det er en 
missionerende tjeneste blandt 
mennesker i alle livets faser, 
forklarer Irene og Peter. 

Ungdomsarbejde
I denne sammenhæng var 

Peter International Secretary og 
havde ansvar for kommunika-
tionen med tjenestens chapters/
afdelinger i hele verden. Han 
arbejdede desuden i den lokale 
kirke, som også husede Tribe of 
Judahs hovedkontor. Her havde 
han bl.a. ansvar for ungdomsar-
bejdet, var del af det pastorale 
team og havde praktiske opgaver 
i kirkens bygninger.  

Irene var først hjemmegående 
og arbejdede derefter som Pre-
school-lærer, mens hun havde an-
svar for kirkens lovsangstjeneste.

Fra USA til Stenum
Hvordan er det at skulle om-
stille sig fra ”over there” til livet 
som præstepar i en mindre 
provinsby?

- Det er tre år siden, vi kom 
tilbage til Danmark, så vi er kom-
met over det første ”kulturchok”(!) 
Det viser sig jo, at også livet ”over 
there” på et tidspunkt bliver et 
almindeligt hverdagsliv, så det 
er ikke så glamourøst, som man 
måske skulle tro. 

Vi er blevet utroligt varmt mod-
taget som familie, så det gør det 
meget nemmere. Desuden er 
Guds ånd den samme, uanset 
hvor på kloden vi befi nder os.   

Det unikke ved en provinsby er, 
at der er en meget større følelse 
af at høre til, at man ikke blot er en 
i mængden, men at man kan føle 
sig elsket, accepteret og værdsat 
på et personligt plan, siger de 
hjemvendte vendelboer.

Guds rige på jorden
Hvad er jeres forventninger til 
tjenesten i Vesterkirken?

- Vi brænder for at se men-
nesker og menigheder lykkes og 
har en dyb kærlighed til Guds 
kirke generelt. 

Vi ønsker, at vi må få lov at 
vokse sammen med de herlige 
mennesker, der er i kirken, så 

- Vi brænder for at se 
mennesker og menig-

heder lykkes og har 
en dyb kærlighed til 
Guds kirke generelt.

vi sammen kan se Guds rige 
etableret på jorden, lokalt såvel 
som globalt, og ikke mindst se 
mennesker blive frelst, understre-
ger Irene og Peter Bjerre, som 
er forældre til drengene Josef, 
Samuel og Daniel.

Indsættes ved 
høstgudstjenesten

Irene og Peter Bjerre har al-
lerede fungeret som præstepar i 

Stenum siden 1. august. De skal 
offi cielt indsættes ved høstguds-
tjenesten den 1. oktober kl. 10.30 
i Vesterkirken, hvor Johannes 
Hansen prædiker. 

Alle er velkomne, understreger 
menigheden, som har til huse i 
en bygning, der kan rumme ikke 
færre end 1.200 mennesker.
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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,-

Formanden for Indre Mission, 
Hans-Ole Bækgaard skriver 
i en artikel i Indre Missions 
Tidende ”Tillid og nærvær” om 
åbenhed.

Han mener, det er afgørende 
for hovedbestyrelsen at have 
åbenhed og dialog omkring sit 

arbejde. Derfor inviterer bestyrel-
sen nu Indre Missions venner til 
at deltage i en del af bestyrelses-
mødet. Det sker første gang ved 
det ordinære bestyrelsesmøde 
mandag den 11. september i 
Holstebro.

Fra kl. 17 - 21 er mødet og 
dagsordenen åben, således at 

alle interesserede er indbudt til 
at deltage i bestyrelsens drøftel-
ser. Det er også muligt at foreslå 
punkter til dagsordenen.

Interesserede skulle tilmelde 
sig senest den 1. september til 
sekretariatsleder Birgit Forum. 

Der kan også sendes forslag 
til hovedbestyrelsen. De skal 

sendes mindst 14 dage før til 
generalsekretær Jens Medom 
Madsen. Sammen med forslaget 
skal vedlægges en skriftlig rede-
gørelse for baggrunden for og 
hensigten med forslaget. 

Henri.

Ugens bedeemner
* Bed for din egen kommunes bedste.

* Bed for byråd og regioner ved 
det kommende kommunevalg.

* Bed for en god moral i samfundet. 
* Bed for skoler og fritid.

* Bed imod kriminalitet og bander. 
* Bed for præster og kirker.

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

– endnu.

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

IM inviterer til åbent bestyrelsesmøde

To kvinder vil bede for Køge og Herfølge
og de vil gerne have andre med

To kvinder fra Køge og 
Herfølge har fulgt op-
fordringen til at bede for 
deres egen kommune, 
Køge. 

Tine Susanne Sørensen  
og  Doris Sørensen har 
været i gang i nogen tid, 
skriver de, men de vil gerne 
i kontakt med fl ere, som 
også vil tage ansvar og 
bede for kommunen. 

Tine Susanne kan kon-
taktes på t isus1967@
hotmail.com eller til forbe-
dere@udfordringen.dk 

Henri. De sjællandske kommuner 
udenfor Københavns-området 
får nu endnu en bedegruppe i 
Køge. Derimod er kun få af de 
storkøbenhavnske kommuner 
dækket, som det fremgår af kortet 
til venstre.

t.v. Tine Susanne Sørensen.  

Det er kommet frem, at en lille engelsk pige på 5 år, som tilhører 
en kristen familie, for nylig blev tvangsplaceret i familiepleje 
hos en muslimsk familie i London. 

Da myndighederne besluttede at fjerne pigen fra sin mor, stod 
bedsteforældrene parate til at tage sig af barnebarnet. Men de 
sociale myndigheder i London nægtede bedsteforældrene at lade 
pigen bo hos dem. I stedet blev hun placeret hos en muslimsk 
familie. 

De tog det kors, som hun bar om halsen, af. De fortalte hende 
også, at påske og jul var en dum ting at fejre, og der blev talt arabisk 
til hende, som hun ikke forstod.

Da pigens familie blev klar over, hvad der foregik, krævede de 
straks, at hun blev fjernet og kom i pleje hos bedsteforældrene, 
som de først havde anmodet om. De sociale myndigheder i Lon-
don mente stadigt ikke, der var begrundelse for at fjerne pigen, 
og derfor gik familien til højesteret. Her tog en kvindelig muslimsk 
dommer sig af sagen og sørgede for, at pigen blev fjernet fra den 
muslimske familie.

Lad os forestille os den omvendte situation. At det var en 
muslimsk pige, der var blevet placeret hos en kristen famile, som 
havde taget tørklædet af hende og sagt, at hun ikke skulle følge 
ramadanen. Der ville have lydt en ramaskrig fra politikere, medierne 
og meningsdannere. Den kristne familie ville blive udstillet som 
børnemishandlere og hadefulde mennesker.

Når myndighederne vurderer om en kristen familie kan blive 
plejefamilie, bliver de spurgt om deres syn på homoseksuelle 
ægteskaber. Går de ikke ind for det, får de som regel ikke lov til 
at få plejebørn i hjemmet. Gad vide om de engelske myndigheder 
spørger de muslimske familier om det samme? En undersøgelse 
viser, at halvdelen af britiske muslimer mener, at homoseksualitet 
bør være forbudt.

Sagen fra England om den kristne pige i den muslimske familie 
viser, at der ikke er lighed for religionerne, men derimod en klar 
forskelsbehandling. Fejlplaceringen af pigen viser også, at man 
prioriterer at følge en multikultural  politisk ideologi i højere grad end 
hensynet til det enkelte menneske og barnets tarv. Det er sådan 
totalitære samfund opererer, ikke kristne.

Når der gøres forskel 
på kristne og muslimer

Uenighed om ledelsen fører nu 
til, at Foreningen Åbne Døre, 
der arbejder for at hjælpe for-
fulgte kristne, siger farvel til sin 
generalsekretær.

Jørn Blohm Knudsen stopper i 
Åbne Døre efter 16 år.

I en pressemeddelelse fra 
organisationen hedder det:

”Efter opstået uenighed med 
bestyrelsen i Danmark om ledel-
sen, er der efter ca. 16 års tro 
tjeneste for Åbne Døre indgået en 
gensidig fratrædelsesaftale med 
ægteparret Jørn Blohm Knudsen 
og Ingelise Blohm Knudsen. 

Da begge er fritstillet i opsi-
gelsesperioden har Åbne Døres 
bestyrelse valgt at konstituere 
Golriz Ghozati som midlertidig 
generalsekretær.”

Formanden for bestyrelsen 
Susanne Gren Harstad kan ikke 
overfor Udfordringen uddybe, 
hvad uenigheden drejer sig om.

- Vi har aftalt med Jørn Blohm 
Knudsen, at det er det eneste, vi 
siger om den sag, siger Susanne 
Gren Harstad.

- Vi har konstitueret Golriz 
Ghozati som generalsekretær 
og vi skal nu i gang med at kigge 
indad i organisationen for at se, 
hvilke behov, vi skal have dækket 
ind med en ny generalsekretær.”

- Vil stillingen blive opslået?
- Det vil da være det naturlige, 

men det skal vi nu i gang med.

- Er det en pludselig opstået 
eller en langvarrig uenighed?

- Det kan jeg heller ikke sige 
noget om, fastholder formanden.

For de forfulgte
Åbne Døre er en upolitisk, 

international missionsorgani-
sation, som arbejder på tværs 
af kirker og foreninger med en 
omfattende tjeneste for verdens 
forfulgte kristne. 

Åbne Døre hjælper bl.a. ved 
at distribuere bibler og litteratur, 
tilbyde træning til fx kirkeledere, 
gennem udviklingsprojekter og 
meget andet.

Herhjemme og i andre lande 
i den frie verden arbejder Åbne 
Døre for at informere om den 
globale forfølgelse og mobilisere 
kristne til at bede og støtte for-
fulgte kristne. 

Henri.

Åbne døre skifter 
generalsekretær

Jørn Blohm Knudsen stopper 
som generalsekretær efter i 
16 år at have opbygget orga-
nisationen i Danmark.

Golriz Ghozati er konstitueret 
som midlertidig generalse-
kretær for Åbne Døre.

Dansk-iranske Golriz Ghozati skal midlertidigt være leder.

Susanne Gren Harstad er 
formand for Åbne Døre.



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:
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Indre Missions Tidende: Besøg 
fra Indien afl yst pga imamloven
Tre kristne fra Indre Missions medvandrer-
bevægelse i Indien må opgive et planlagt 
besøg i Danmark på grund af imamloven.

De skulle have besøgt IM og søndagssko-
lerne fra den 23. aug. til 13. sept. De skulle 
også have besøgt skoler og institutioner, delta-
get i gudstjenester og møder og besøgt Tysk-
land i anledning af 500-året for reformationen.

Efter rådgivning fra Udlændingestyrelsen 
havde inderne sendt en visumansøgning om 
et kulturelt besøg i Danmark, men ambas-
saden i New Delhi sendte denne videre til 
Udlændingestyrelsen i Danmark. Og det lyk-
kedes ikke IM at få sagen behandlet som en hastesag.

”De vurderede besøget som værende religiøst, og så skulle 
ambassaden jævnfør ’imamloven’ forelægge sagen for Udlæn-
dingestyrelsen, som så skulle træffe beslutning om visum. Det 
kan tage op til 60 dage at behandle en visumansøgning,” siger 
indremissionær Bjarne Gertz Olsen, som har arrangeret besøget.

- Vi konstaterer, at den nye ’imamlov’ ikke kun rammer muslimer, 
men også kristne organisationer, som vil have besøg af samar-
bejdspartnere fra den tredje verden, siger Bjarne Gertz Olsen, som 
er meget ked af, at besøget måtte afl yses.

Bodil
   

Af Steen Jensen

En studerende, der drikker små 
mængder eller ingen alkohol, 
har en dobbelt så stor risiko 
for at droppe ud af studiet sam-
menlignet med studerende, der 
har et moderat forbrug, viser 
et studie fra Danmarks Evalu-
eringsinstitut (EVA).

EVA mener, at alkoholkulturen 
på mange af landets videregåen-
de uddannelser betyder, at nogle 
nemt kommer til at føle sig socialt 
udenfor – og derfor dropper ud.

- Uddannelserne bør overveje, 
om de har en god nok alkoholpo-
litik, som sørger for at inkludere 
alle - også dem, der ikke drikker 
alkohol, siger Bjarke Tarpgaard 
Hartkopf, der er specialkonsulent 
i EVA og projektleder på under-
søgelsen, til dagbladet Politiken.

Fuldt booket alkoholfri 
introtur på DTU

Flere videregående uddannel-
ser har allerede taget konsekven-
sen og skærpet alkoholpolitikken 
for de nye studerende. Det gælder 
fx på Danmarks Tekniske Univer-
sitet (DTU), hvor man tilbyder en 
alkoholfri introtur.

- Nogle af de nye studerende 
kan ikke lide at drikke alkohol og 
synes ikke, det er rart at være 
påvirket, når de skal lære nye 
mennesker at kende. 

Der er mange grunde til, at folk 
ikke vil drikke. Det kan eksem-
pelvis være af religiøse grunde 
eller på grund af elitesport, siger 

Mette Bybjerg Brock til TV2. 
Hun er formand for Polyteknisk 
Forening, som repræsenterer de 
studerende på DTU. 

På DTU deltager cirka 1450 
nye studerende i introforløbene. 
50 har tilmeldt sig den alkoholfrie 
introtur, som er fuldt booket.

Ifølge EVA-studiet er det ikke 
kun studerende, der drikker kun 
lidt eller slet ikke, der har forøget 
risiko for at droppe ud af stu-
diet. Det gælder også dem, der 
har et stort forbrug. For begge 
grupper er der ifølge EVA en 2 
procentpoint forøget risiko for at 
droppe ud.

Glad for begrænsning
På Syddansk Universitet har 

man også skærpet alkoholpoli-
tikken. Flere fakulteter har ind-
ført helt eller delvist alkoholfrie 
introture.

De nye hold på statskundskab 
må således kun drikke på den 
sidste aften af introturen.

Den nye statskundskabsstu-
derende Søs Maggie er glad for, 
at alkoholindtaget er begrænset.

- Hvis der er nogen, der ikke 
drikker, mens andre bliver fulde, 
dumme og højtråbende, så er der 
måske nogen, der vælger at gå i 
seng tidligt, og så bliver man også 

Flere uddannelser skærper
alkoholpolitik for introdage
De studerendes alkoholforbrug kan have betydning for frafald, viser et studie.

hurtigere opdelt. Så er der dem, 
der drikker her - og dem, der ikke 
gør, siger hun til TV2.

På DTU mener Mette Bybjerg 
Brock ikke, at opdelingen er med 
til at splitte de studerende.

- Vi sikrer, at de studerende 
bliver blandet ved de arrange-
menter, vi afholder efter rusturen, 
så de lærer hinanden at kende, 
siger hun.

På Copenhagen Business 
School (CBS) introducerede 
man sidste år nye alkohol- og 
adfærdsregler på introforløbet i 
et forsøg på at komme druk og 
uhensigtsmæssig adfærd til livs.

Tilbagemeldingerne fra de nye 
studerende var positive, da sidste 
års kuld af nye studerende tog på 
introtur under de nye regler.

- Vi frygtede, hvad reglerne 
ville have af konsekvenser for 
stemningen på turen, men det 
har vist sig, at det slet ikke var et 
problem, de studerende tog rigtig 
godt imod de nye regler, sagde 
introadministrator Christina Ha-
aning sidste efterår til TV2.

På Copenhagen Business School tilbød man sidste år en alkoholfri introtur. Og det blev en succes, 
melder skolen. Arkivfoto.

KFUMs Soldatermission
holder årsmøde på Bornholm
Årsmødet den 23. september 
starter med festgudstjeneste 
i Sct. Nicolai Kirke i Rønne. 
Resten af årsmødet foregår 
dels på Soldaterhjemmet, i 
kasernen og i Rønne-Hallerne.

På selve årsmødet vil lands-
formand Jesper Hornstrup præ-
sentere medarbejderne og års-
beretningen. 

Under festaftenen i hallen vil 
der være festtale ved sognepræst 
Jens Kaltoft fra Knudsker, musik 
ved LMs hornorkester og gos-
pelkoret Amazing, bornholmske 
sange, kaffebord og lotteri.

Årsmødet starter i Sct. 
Nicolai Kirke i Rønne.

Formand går fra bestyrelsen
Formanden for Pottemagerens Hus, Georg Berthelsen, forlader 
bestyrelsen sammen med rådgiveren Martin Bergsøe.

- Da vi løbende opdager, at omstændighederne ved Moses Han-
sens fald er mere omfattende og graverende end først antaget og 
oplyst, tegner der sig til vores store sorg et billede af en tjeneste, 
der gennem fl ere år har været omgivet af usandhed og uacceptabel 
livsførelse, med mange ofre til følge, direkte og indirekte, skriver 
de i en fælles udtalelse, hvor de opfordrer Moses til at lægge alle 
kort på bordet og træde tilbage fra al tjeneste.

Moses er allerede fyret og den øvrige bestyrelse - Lis Jensen, 
Knud Mortensen og Karl Gulløv - ønsker ham heller ikke tilbage.

- Men vi ser måske lidt forskelligt på, hvordan sagen bør hånd-
teres mht. medarbejdere osv. Men nu gælder det om at fi nde en 
fremtid for stedet og bygningerne, siger Karl Gulløv.

Henri.

- Imamloven 
rammer også 
kristne, siger 
Bjarne G. Olsen.

Ny præst og familie budt velkommen i Randers: Kent Jakobsen blev søndag d. 27. august of-
fi cielt indsat som præst i Den Evangeliske Frikirke - sammen med sin familie. Kent har været ansat 
i kirken siden 1. august, og har været en del af kirken det sidste år. Ved gudstjenesten prædikede 
den nye præst selv. Mange var mødt op for at byde hele familien velkommen til kirken og byen. 
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UGENS PRÆDIKEN Af Andreas Bøge 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Mark. 7:31 - 37

Jesus helbreder en døvstum mand, som ikke var jøde
31 Fra Tyrus gik Jesus via Sidon til Dekapolis’ egne øst for 

Genesaret Sø. 32 En døv mand, der tillige havde svært ved 
at tale, blev ført hen til ham, og man bad Jesus om at lægge 
hænderne på ham og helbrede ham. 33 Jesus tog ham lidt 
afsides og stak fi ngrene i ørerne på ham. Dernæst spyttede 
han på fi ngrene og rørte ved mandens tunge, 34 så op mod 
himlen, sukkede dybt og sagde: »Luk dig op!« 35 Straks kunne 
manden høre alt, hvad der blev sagt, og det, der havde hæm-
met hans tale, forsvandt, så han kunne tale tydeligt. 36 Jesus 
forbød de tilstedeværende at sige det til nogen. Men jo mere 
han forbød det, desto ivrigere fortalte de om det, 37 for de var 
ude af sig selv af forundring. »Han kan ordne alt!« sagde folk 
til hinanden. »Han helbreder både de stumme og de døve.«

Støt Touboro med radio og 
kampagne med Per Hyldgaard

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

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

Gaver mrkt. TOUBORO eller RADIO kan overføres til 
Gospel Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK: 
Navn og cpr. nummer, for fradrag!) 

Kan du ikke tale 
højere, Gud?
Kan du høre Guds stemme? 
Rigtig mange kristne synes 
faktisk, at det er svært at høre 
fra Gud. Men måske er det i vir-
keligheden meget mere enkelt, 
end du forestiller dig.

I Bibelen læser vi om, at Gud 
talte til Moses ved en bræn-
dende tornebusk i ørkenen. 

Wow! Tænk, hvis vi andre 
kunne opleve det!

Men selv om der er mange løf-
ter i Bibelen om, at Gud vil svare 
os, når vi beder til ham, så føler mange kristne, at de ikke selv 
kan ”høre Guds stemme”.

Hvordan lyder Guds stemme?
Måske er det, fordi vi forestiller os, at Guds stemme skal lyde 

som i fi lmen ”De 10 bud”. Eller ligesom i den 400 år gamle King 
James oversættelse. Men Gud taler ikke forældet, han er helt 
up-to-date og han bruger vores eget sprogbrug. 

En ingeniør vil høre ham på én måde, men en blomsterdekoratør 
på en anden. Det er der mange eksempler på. For han bruger 
vores egen ”kanal”, når han taler ind i vores ånd.

Den stille stemme - og andre måder
For nylig læste jeg en god bog af Steve Shultz, som næsten 

dagligt udsender profetier af forskellige profeter på The Elijah List. 
Bogen hedder oversat: ”Kan du ikke tale højere, Gud?” 

Her viser Steve både med bibelsk belæg og med praktiske 
eksempler fra sit eget og andres liv, at Gud netop taler til os på 
den måde. Kun sjældent bruger han en hørbar stemme, måske 
fordi det ville blive for overvældende for de fl este af os.

Måske tror du slet ikke, at Gud taler til os længere. At det var 
slut med apostlene og det nedskrevne ”Guds Ord” i Bibelen. Men 
du har sikkert oplevet, når du læste i Bibelen, at der pludselig var 
et vers, der ”talte” til dig. Det var jo Gud, der talte til dig...!

Måske har du også oplevet nogle af de andre måder, Gud 
taler til os på, uden at vi gør os klart, at det er ”den gode hyrde”:

Gud taler fx til dig gennem:
• ”Tilfældigheder” – og  ”guddommelige sammentræf”.
• Sange, der pludselig høres eller dukker op i tankerne.
• Visioner for dit indre blik - eller synlige visioner. Indtryk.
• En overbevisning i dit hjerte.
• Drømme, som taler til dig eller til andre. 
• Følelser og sanseindtryk. Naturens kreativitet.
• Andres ord og råd.
• Tegn undervejs. 
• Åbne og lukkede døre for en mulighed.
• En pludselig erindring.
• En stemme i dit sind eller dine tanker.
• Et tegn eller under - overnaturlige begivenheder.
• En faktisk, hørbar stemme.

Lad os lytte mere
Vi skal naturligvis huske, at Guds stemme ikke er den ene-

ste, vi kan høre. Fristeren og de onde ånder vil gerne blande 
sig, og det vil vores eget ego også. 

Men et ord fra Gud er aldrig i modsætning til Guds eget ord 
i Bibelen. Gud vil fx aldrig sige til dig, at du skal gøre noget ondt 
eller syndigt. Aldrig. Den slags kommer fra den anden side.

Så vi må være lidt kritiske – men ikke så kritiske, at vi slukker 
enhvert guddommeligt lysglimt i vores tanker. 

Jesus sagde: Mine får kender min stemme – og følger mig. 
Helligånden i os gør, at vi kan genkende, når det kommer fra 

Jesus. Og vi kan blive bedre til at genkende den gode hyrdes 
stemme ved at bruge tid sammen med ham i bøn, og ved at 
læse i Bibelen. 

Lad os være åbne for, at Gud faktisk forsøger at 
vejlede os gennem Helligånden på disse stilfærdige 
måder. – Og måske netop, når vi ikke anstrenger os 
for at høre et svar.

Er det ikke spændende?

Er du døv og stum? Har du 
brug for min hjælp? Nu ved jeg 
ikke lige, om du fi k læst teksten 
først, inden du sprang hertil, 
men hvad i alverden har Jesus 
gang i? Stikke fi ngrene i folks 
øre, spytte og røre ved tungen? 
Hvad sker der for ham? 

Jo, det kan godt se lidt under-
ligt ud, men jeg tror faktisk ikke, 
at det så underligt endda. Vi 
hører, at der kommer nogle folk 
med en mand, som er døv og 
har svært ved at tale – måske 
stum, måske stammer, måske 
bare svært ved at tale, fordi 
han aldrig har hørt, hvordan 
man gør. Men for nemheds 
skyld kalder vi ham for den du 
døvstumme. I alt fald har han 
nogle venner, som bringer ham 
hen til Jesus. Der går de i forbøn 
for ham, og beder Jesus om at 
helbrede. Jesus helbreder – 
surprise! Men måden han gør 
det på er lidt mærkelig, eller 
hvad?

Tryllekunstneren Jesus?
Jeg tror ikke, at Jesus her op-

fører sig som en eller anden tryl-
lekunstner, som udfører sit trick 
ved bestemte bevægelser og en 
trylleformular. Det, der sker, er 
meget jordnært og kærligt. Da 
Jesus hører vennernes forbøn, 
tager han den døvstumme med 
lidt væk fra skaren. Og der taler 
Jesus med ham. Jeg tror, at han 
siger følgende på tegnsprog: ”Er 
du døv? Er du stum? Har du 
brug for min hjælp?” 

Hvordan skulle man ellers 
kommunikere med en døvstum 

end med tegnsprog? Det med 
fi ngrene i ørene og berøring af 
tunge var ren kommunikation. 

Helbredelsen sker, da Jesus 
siger ”Effatha” – luk dig op, 
som er et aramæisk ord, som 
har fået lov til at stå. Noget der 
antyder, at det er blevet sagt 
med et sådant tryk, at folk har 
kunne huske det. Jesus skaber 
altså helbredelse ved at tale, 
ligesom der blev skabt ting og 
sager på de første sider af vores 
bibel ved ordets magt. 

Gud og frelser
Jesus helbreder, men forby-

der dernæst alle at sige noget 
– et forbud, som virker vildt 
mærkeligt, men som nok er 
udtryk for, at Jesus ved, at hvis 

han bliver ”kendt” for hurtigt, så 
eskalerer det hele med tilfan-
getagelse, pisk og korsfæstelse 
hurtigere end planlagt. 

Men selvom Jesus forbyder 
dem at sige noget, så kan de 
simpelthen ikke holde deres 
mund. Jeg kan ikke lade være 
med at forestille mig Jesus med 
et lille smil på læberne, da han, 
efter at have forbudt dem at sige 
noget, erfarer, at de alligevel 
render rundt og fortæller, fordi 
nyhederne er så gode. ”Tænk, 
at de ikke kan lade være”. 

Det fantastiske er nemlig, at 
de med deres vidnesbyrd peger 
fl ere steder hen. De peger på 
skabelsen, hvor Gud så, at det, 
han havde skabt, var godt. 

De peger dernæst på Es. 

35,5, hvor vi hører om, at den 
frelser, som skal komme, både 
skal åbne blindes øjne og få 
stumme til at tale. Jesus er nem-
lig både frelseren og Gud selv.     

Hvem - mig?
Og så er vi tilbage ved be-

gyndelsen. For når jeg hører, 
hvordan de her mennesker 
ikke kan være stille, men ivrigt 
deler ud til højre og venstre af 
de gode nyheder, så kan jeg 
ikke lade være med at tænke 
på, hvem er det egentligt, der 
er stum? Spørgsmålene var 
måske rettet mod mig. Er du 
døv? Er du stum? Har du brug 
for min hjælp? 

Nogle gange fatter jeg ikke, 
hvad det er, Jesus vil sige til 
mig. Jeg kan ikke høre, også 
selvom jeg er der, hvor det sker. 
Jeg er simpelthen åndeligt døv. 
Og jeg har brug for, at Jesus 
igen og igen gør mig i stand til 
at høre. 

Andre gange, og her lider 
jeg måske endnu mere end 
det med hørelsen, så bliver jeg 
simpelthen stum, når det kom-
mer til mit livs bedste nyheder: 
at Jesus har åndeligt helbredt 
mig. Også der har jeg igen og 
igen brug for, at Jesus råber 
”Effatha” – luk dig op. 

Lad mig stille spørgsmålet 
en sidste gang. Og denne gang 
stille den til dig, der læser: Er du 
døv? Er du stum? Har du brug 
for hjælp?

Ungdomskonsulent 
for IM i Region Syd

Hvem har 
brug for hjælp?

Dagens tekst fortæller, at Jesus helbreder en døvstum.
Måske er vi også ’døve og stumme’, og har brug for at Jesus 
møder os i dag...
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Johannes Jørgensen var en 
del af inderkredsen blandt da-
tidens symbolistiske digtere. 

Symbolismen opstod i littera-
turen som et opgør med George 
Brandes og med 1870’ernes og 
1880’ernes naturalistiske ver-
densbillede og realistiske digt-
ning, som Johannes Jørgensen 
selv havde været en del af. 

Sammen med Johannes Jør-
gensen var Sophus Claussen 
og Viggo Stuckenberg tonean-
givende digtere i den danske 
symbolisme. Men selvom sym-
bolismen var et opgør med et 
naturalistisk syn på tilværelsen, 
og man dermed også igen luk-
kede op for en mere metafysisk 
og åndelig forståelse af tilværel-
sen, ville det være synd at sige, 
at der var tale om en tilbageven-
den til sund og ægte kristentro. 
Der kunne endda være tale om 
en ganske dennesidig metafy-
sik, som havde ligheder med 
romantikkens panteisme. 

Viggo Stuckenbergs hustru, 
Ingeborg, beskrev symbolis-
mens form for åndelighed som 
en søgen efter digterens ”egen 
Guddomskraft”. Dermed ligner 
symbolismens religiøsitet i 
virkeligheden meget vor tids 
søgen efter en gud eller en gud-
dommelighed i os selv.

Mødet med troen
Med tiden begyndte Johan-

nes Jørgensens søgen imidler-
tid at række langt udover ham 
selv og det dennesidige. 

I sin selvbiografi ”Mit livs 
legende”, hvor han med den 
valgte titel både refererer til 
titlen på H.C. Andersens selv-
biografi ”Mit livs eventyr” og 
på den genre, som han selv 
kommer til at skrive i, nemlig 
helgenlegenden, fortæller han 
om sine kampe op til og efter, 
at han giver sig over til Kristus.

Johannes Jørgensens før-
ste afgørende møde med kri-
stendommen var gennem den 
katolske konvertit og kunstner 
Mogens Ballin og den middel-
alderlige mystiker Thomas af 
Kempis’ klassiker ”Kristi Efter-
følgelse”, som er læst af kristne 
igennem fl ere århundreder og i 
mange kirkesamfund. 

En ’negativ’ kristen
Men trods den gryende kri-

stentro var Jørgensen ifølge 
sig selv fra begyndelsen kun 
”en negativ kristen”. Han var i 

fuld gang med at gøre op med 
fritænkeriet, men kæmpede 
dermed også mere mod noget 
end for noget. Hans kristendom 
var også meget selvkomponeret 
og ikke særlig rettroende. 

Snart oplevede han dog, at 
opgøret med det ydre fritænkeri 
også gik indad i en erkendelse 
af sin egen selvkærlighed og 
manglende omsorg for og evne 
til at elske andre. 

Syndserkendelse
Hans kunstnerliv havde ført 

ham og hans hustru og søn ud 
i så stor forarmelse, at de var 
blevet nødt til at fl ytte hjem til 
moderen i Svendborg. 

Men ud af den gryende selv-
erkendelse skød nu en helt ny 
syndserkendelse. I sin dagbog 
skriver han: 

”Jeg begynder at fatte, hvad 
det vil sige at trænge til nåde. 
For ingen kan af naturen leve 
uden synd – ingen har kraft til at 
følge Kristus. Al vor færd træn-
ger til at blive tilgivet, optaget 
i nåden”, ”En dyb skam over 
min syndighed, en dyb angst 
for synden. Og en stærk følelse 
af min hidtidige hjertetørhed, 
selvretfærdighed, mangel på 
ærefrygt for Gud. En skamfuld 
følelse af mit hjertes ringhed og 
tarvelighed”, og i sin selvbiografi  
skriver han: ”Hvad det gælder 
om for mig og for alle, der er 
ødelagt af den moderne ånd, 
er at blive frelst.” 
Nåden

Befrielsen kom imidlertid 
først, da han erkendte, hvor 
helt denne frelse er Guds værk 
i Jesus: ”I min hidtidige reli-
giøse stræben har jeg søgt at 
nærme mig til Gud selv. Men 
vejen til Gud er Jesus, og der 
gives ingen anden. ”Jeg tror, at 
Jesus er Gud Søn.” I denne tro 
er retfærdiggørelsen og nåden. 
Herre min Gud, jeg takker dig af 
hele mit hjerte! Hidtil har jeg kun 
søgt Gud. Nu véd jeg, at jeg har 
fundet ham i troen på Jesu Kristi 
nåde og retfærdiggørelse ved 
korsets kraft. Troen på korsets 
kraft er hele kristendommen. 
Alt andet, der hidtil har optaget 
mig, er udenomsværk – ting 
for tanken – teori og teologi – 
ikke frelseslære, ikke det ene 
fornødne”.

En zigzaglinje
Men alt var ikke derfor ligetil 

og givet. I rigtig lang tid svingede 
Johannes Jørgensen både mel-
lem ”en pinende følelse af min 
egen uædelhed og styghed – og 
en dyb inderlig længsel mod 
livets store magter” og mellem 
et ”udbrydende oprør af følelser, 
af sentimentalitet”, af modstand 
mod at give ”afkald på mig selv, 
min fortid, mine længsler og 
minder, min ungdoms poesi og 
min ungdoms venner” på den 
ene side og nådens befrielse 
på den anden side. 

Selv tegner han billedet af 
sit liv i denne periode som ”en 
zigzaglinje, der med større eller 

mindre udslag til siderne dog 
går i én bestemt retning”, nemlig 
frem mod et trosgennembrud 
og et afgørende trosskridt.

Forstod det ikke
Og der var virkelig tale om at 

give afkald på alt. Hele Johan-
nes Jørgensens liv som digter 
havde været centreret om hans 
digtervenner, men de kunne på 
ingen måder følge ham i hans 
trosvandring. 

Tvært imod så de hans fund-
ne Gudstro som en form for 
”syndefald”. Ingeborg Stuck-
enberg skriver i et brev til ham: 
”Hvorfor har du nu andre guder 
for én: Dig selv? Er alle dine 
krav, din styrke fortumlet og bor-
te, så du kan nøjes? […] Men vi 
har jo alle svage øjeblikke, det 
er svært at være guddom og 
ubønhørlig mod sig selv, og jeg 
begriber ikke andet, end det er 
skrøbelighed hos dig – vel, vel, 
vel? Se på dine himmeldrømme 
og vågn og gå ikke i afgrunden”. 

Selvdyrkelse
I et senere brev rettet både til 

Ingeborg og Viggo Stuckenberg 
forsøger Johannes Jørgensen 
at forklare den lykke, han har 
fundet ved at forlade sig selv 
og guddommeliggørelsen af 
sig selv og vende sig mod Gud: 

”Hver gang vi i naturbesku-
else eller kunstglæde har fun-
det lykken, så har det været, 
fordi vi glemte os selv overfor 
skønheden, dvs. overfor Gud. 

Og betingelsen for at leve et liv 
helt i lykke, er den samme: at 
glemme sig selv”. 

Men Viggo Stuckenbergs 
svar viser blot, hvor langt de 
er fra hinanden: ”Du får aldrig 
mig bort fra mig selv, eller fra 
mit selv, fra min sjæls kostelige 
spejl, fra dens bløde, frøfan-
gende skovbund. For mig står 
og var og er vor lykke dengang 
som nu […] vort eget bedste 
produkt. Ja, der har du selvdyr-
kelsen i struttende fl or”. 

Afstandtagen
Men der er ikke blot tale 

om manglende forståelse, nej 
Johannes Jørgensen er nu 
blevet en forargelse for sine 
digtervenner. 

Viggo Stuckenbergs dybe 
foragt for de kristne og deres 
tro kommer klart til udtryk, når 
han skriver: ”Mange mennesker 
er slet ingen ting, derfor kan de 
sluge en dem fremmed sjæls 
Gud; de har jo hverken sjæl eller 
gud selv”. 

Og en anden digterven, som 
Jørgensen citerer i sit lille skrift 
”Livsløgn og livssandhed”, skju-
ler heller ikke på nogen måder 
sin forargelse og nedladenhed: 

”At du, den dybt jordfæstede 
darwinist – du der mest af os 
alle havde slået rødder i na-
turens varme muldjord – at du 
bliver kristen, det er mig sørge-
ligt og så meget imod, at jeg 
næppe kan overvinde mig selv 
til at skrive det fade, vamle ord 
”Kristen” om dig. Kære, kære 
ven – hvorfor var dette jordeliv 
dig ikke nok – hvorfor vil du have 
andre guder for den éne sande; 
dit Jeg, din sjæl?” 

Det er ikke underligt, at Jo-
hannes Jørgensen i sit digt 
”Imellem nattens stjerne” taler 
om at måtte slippe venner, som 
går en anden vej. Der er ikke 
længere nogen fælles klang-
bund. Efterfølgelsen har en pris.

Imellem nattens stjerner
der står en stjerne klar,
som aldrig før en stjerne
På jordens himmel var.
 
Og går du ud at fi nde,
hvorover stjernen står,
måske du først må vandre
i mange lange år.
 
Måske du først må træde
så mangt et mødigt fjed,
før du kan fi nde stedet,
hvor stjernen stråler ned. 

Og venner må du slippe -
de går en anden vej -
og miste navn og ære….
Hold ud og opgiv ej !
 
Hold ud, du stjernepilgrim
på vej til Betlehem,
Du er på vej til lykken,
du er på vejen hjem!

         Johannes Jørgensen

Længlen efter sandhed
At Johannes Jørgensen 

valgte at blive katolik og ikke 
metodist, som sin mor, eller 
indremissionsk, en bevægelse, 
som han havde megen sympati 
for, skyldtes nok ikke mindst, at 
det var gennem Den katolske 
Kirke, at han havde mødt Gud. 

Katolske venner havde stået 
ved hans side gennem hele den 
lange proces fra ateist til kristen, 
og gennem den katolske messe 
havde han fundet en ro og fred, 
som han ikke havde kendt før. 

Der kan nok heller ikke her-
ske tvivl om, at den katolske 
messes liturgiske skønhed har 
talt til hans digtersjæl. 

Men det var ikke en følelses-
mæssig tilfredsstillelse i fred 
og lykke, der blev afgørende 
for hans skridt til personlig tro 
på Jesus – selvom han havde 
stærke følelsesmæssige op-
levelser på sin vej mod troen 
– eller en æstetisk længsel 
efter skønhed, der blev mættet 
i mødet med Gud. 

Hans eneste motivation – og 
den eneste, der kunne bære 
gennem al modgangen – var 
længslen efter Sandheden. 

Værd at læse
I troen på Kristus havde 

Johannes Jørgensen endelig 
fundet Sandheden, og ingen 
eller intet kunne nu holde ham 
tilbage fra at tage det endelige 
skridt ind i troens verden.

Læsningen af Johannes Jør-
gensens selvbiografi  får uvæ-
gerlig den moderne kristne til at 
spørge sig selv: Har efterfølgel-
sen en pris i mit liv, eller er jeg 
mere en kristen, fordi det virker, 
end fordi det er sandt? 

Dermed er Johannes Jørgen-
sens trosvandring en vigtig kor-
rektion, også for os kristne, ind i 
en selvcentreret og egoistisk tid, 
hvor jeg’et står i centrum - for 
efterfølgelsen har en pris. 

Mere: www.johannesjoergen-
senselskabet.dk

Johannes Jørgensen 
erfarede efterfølgelsens pris
Den danske forfatter Johannes Jørgensen giver i digtet ”Imellem nattens stjerner” udtryk for sin egen erfaring, da han valgte at følge 
Guds kald til tro og efterfølgelse. – ”Og venner må du slippe / de går en anden vej / og miste navn og ære. / Hold ud, og opgiv ej!” 

Af Kirsten Krog 

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

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Jeg har besluttet at skrive dette 

brev til dig, da jeg altid læser din 
Brevkasse i Udfordringen.

Jeg er en mand på 63 og har for 
nogen tid siden fået konstateret 
diabetes 2. Men med min læges 
dygtige vejledning og hjælp kan 
jeg håndtere det.

Alligevel vil jeg gerne bede om 
din forbøn for mit helbred. Jeg 
vil også gerne have tilsendt en 
salvedug, da det ser ud til, at en 
sådan salvedug hjælper mange.

Men der er også andre proble-
mer, jeg gerne vil skrive til dig om. 
Disse problemer handler om mit 
liv i det hele taget, nemlig om jeg 
har grebet mit liv rigtigt an. Jeg 
er kommet i tvivl. Jeg ved ikke, 

hvor jeg står.
Jeg tænker sommetider: ”Mon 

det er sådan, det starter, når man 
bliver psykisk syg? 

Jeg har en rigtig god hustru. 
Men hende kan jeg jo ikke gribe 
fat i hele tiden.

For en tid siden var jeg på 
grund af en familiefest inde i en 
frikirke. Her sagde præsten blandt 
andet i sin prædiken, at Jesus er 
Guds Ord. Så tænkte jeg: ”Hvad 
betyder nu det?”

I meget lang tid har jeg haft 
fornemmelsen af, at jeg ikke gør 
fremskridt i mit liv. Jeg synes ikke, 
at mit liv har noget fundament. 
Jeg synes, jeg er blevet kastet 
meget rundt af skæbnen. Det har 
langt fra været behageligt. Blandt 

andet har jeg prøvet at gå fallit. 
Jeg tilhører Folkekirken og 

kommer der en gang imellem. Det 
er ikke altid, at jeg forstår det, der 
bliver sagt. 

Jeg har altid været en travl for-
retningsmand. Jeg har ikke læst 
ret meget i Bibelen. Det burde jeg 
nok have gjort. Men det er jo det 
med tiden. Jeg ved heller ikke, 
hvad tro er.

Mon du kan hjælpe mig lidt 
med et svar ind i min tiltagende 
usikkerhed overfor livet.

Venlig hilsen
En mand på 63

Kære mand på 63
Jeg beder for dit helbred fysisk 

såvel som psykisk, samt for dit 
liv i det hele taget. Jeg har også 
sendt dig den ønskede salvedug. 

Du spørger om, hvordan det 
starter, når man bliver psykisk 
syg?

Det kan nok starte på mange 
forskellige måder. Jeg kan i hvert 
fald sige dig, at frygt, dødsfrygt, 
tiltagende usikkerhed overfor 
livet, fysisk sygdom, samt det 
at føle sig som en kastebold i 
livet. Sådanne forhold, som du 
lider under, de fremmer i hvert 
fald ikke psykisk sundhed. De 
nedbryder faktisk psyken.

Du skriver også, at du mangler 
et fundament i dit liv. Jeg vil nu 
prøve at beskrive det rigtige livs-
fundament for dig. 

I livet er det faktisk nødvendigt 
at have et stærkt fundament at 
stå på, hvis man vil undgå at blive 
en kastebold, og også hvis man 
ønsker at gøre fremskridt. Og 
hvor fi nder vi så det fundament? 

Det fi nder vi i Bibelen, som er 
Guds ord. Guds ord er Guds tale 
og undervisning til dig og mig og 
til alle om det rigtige liv. 

Hvis vi står på Bibelens livs-
fundament, kan ingen magt i 
verden fl ytte os eller kaste rundt 
med os. Der fi ndes ikke noget vir-

keligt ståsted for os mennesker 
udenfor Bibelen. 

Bibelen siger også, at det var 
Jesus, der kom med Guds ord. 
Ja, Bibelen siger endda, at Jesus 
er selve Guds ord, og han er klip-
pen, vi skal stå på. 

Alle andre ståsteder kan sam-
menlignes med at stå på sand. 
Når livets storme kommer, så 
vælter det hele sammen. Hvor-
for? 

Jo, sand kan ikke bære. Det 
lyder måske lidt indviklet i dine 
ører. Men billedet med sandet 
og klippen giver Jesus selv til os 
i en lignelse. Den lignelse kan 
du læse i Matthæus-evangeliet 
kap.7, vers 24 – 27. 

Jesus beskrives i Bibelen som 
starten på alle ting. Det er Jesus, 
som er ordet fra Gud. Jesus er 
også en kraft, som kan skabe. 
Han kan forvandle dit liv. 

Ordet, som er Jesus, er Guds 
løfter om hjælp til dig. Ordet, som 
er Jesus, kan frembringe det i 
dit liv, som ikke er der nu. Men 
som du mangler. Jesus kan også 
fjerne det, som gør dig ondt.

Du tænker måske nu: Hvordan 
virker dette i praksis? Er det ikke 
kun ord?

Nej, det er det heldigvis ikke. 
Du skriver også, at du ikke 

ved, hvad tro er. Hør så her: Tro 

er at regne med Gud og at regne 
med Guds løfter, altså at regne 
med Jesus. 

Lad os tage et par eksempler 
på det. På hvordan det virker. 
Det har noget med bøn og tak 
at gøre:

I 2. Mosebog kap. 15, vers 26 
lover Gud Israels folk noget. Men 
det løfte gælder også for dig. 
Han lover: ”--- jeg er Herren, der 
læger dig.”

Derfor, sig tak for, at det også 
gælder dig: ”Tak Gud, at du også 
er Herren, der læger mig.” 

At sige den lille bøn er tro. Og 
det er al den tro, der behøves.

I Salme 20, vers 1 lover Gud:  
”På trængslens dag hører Gud 
din bøn, og hans navn værner 
dig.”

Sig tak for, at det også gælder 
dig, og igen: at sige den lille bøn 
er alt den tro, du behøver, for at 
møde Gud.

Og med hensyn til din frygt. 
Her er der også et løfte om hjælp 
til dig:

Læs Salme 27, vers 1: ”Herren 
er mit lys og min frelse, hvem 
skal jeg da frygte? Herren er 
værn for mit liv, hvem skal jeg 
da være bange for?”

Sig tak for, at han også vil 
hjælpe dig mod frygt. Når du gør 
det, er det din tro, der er virksom.

Hav altid dit blik rettet mod 
Jesus, mod Guds ord. Jesus, 
som er Guds ord, vil aldrig 
skuffe dig. 

Hvis forandringerne til det 
bedre ikke kommer med det 
samme, så vær alligevel udhol-
dende i bønnen og troen. 

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig på min 

søns vegne. Det er noget med 
nyrerne. Han har blod i urinen.

Jeg er meget taknemmelig, 
hvis du vil sende ham en sal-
vedug og bede for ham.

Og tak for de snart mange 
gange, hvor du har hjulpet mig 
med en salvedug.

Tak for dit velsignede ar-
bejde.

                      J.

Blod i urinen

Jeg er forvirret og bange for at dø

Sig tak fordi Gud vil dig det godt på alle måder

Af og til gribes jeg af 
frygt, også dødsfrygt. Når 
det sker, føler jeg ikke, at 
jeg har noget at stå imod 

med eller gribe fat i. 

Med hensyn til din frygt. Sig tak for, at han også vil hjælpe dig mod frygt. Når du gør det, er 
det din tro, der er virksom.
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Af Henri Nissen

- Da jeg voksede op, blev jeg 
udsat for seksuelt misbrug fra 
jeg var 5 år gammel, og det 
fortsatte op i teenageårene, 
fortæller Weyman.

- Desuden ønskede jeg ikke at 
være en dreng, jeg ønskede at 
være en pige... 

Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle 
gøre af de følelser. Når jeg våg-
nede, var jeg angst. Der var intet 
i min verden, der gav mening. 

Jeg ville ikke leve i en drenge-
verden, så jeg prøvede at leve i en 
pigeverden. Derfor var skolen et 
helvede. Alle drillede mig. Der var 
ingen steder, jeg kunne være, så 
derfor var jeg alene og fyldt med 
angst og frygt. 

Gud, gør mig til en pige!
- Jeg forstod ikke, hvad der var 

galt med mig. Jeg gik i kirke hver 
uge, og jeg fandt tidligt ud af, at 
Gud var ægte, og at han er fuld 
af kraft. Så som 6-7-årig begyndte 
jeg at bede Gud om at gøre mig 
til en pige. 

Jeg lå i min seng om aftenen 
og græd og bad til Gud: Gud jeg 
ved, hvad der kan gøre mig i or-
den: Gør mig til en pige. Hvis jeg 
vågner op i morgen som en pige, 
vil hele min verden være okay. 

Den bøn bad jeg, indtil jeg var 
11 år, og Gud besvarede aldrig 
den bøn. Han gjorde mig aldrig til 
en pige, fortæller Weyman. 

En bedre plan
- Tænk over det her: Du spør-

ger måske Gud om at gøre noget, 
som han aldrig vil gøre. Gud ville 
aldrig gøre mig til en pige, uanset 
hvor meget jeg ønskede det. Det 
var ikke Guds plan. 

Gud ville, at jeg skulle forstå 
hans plan. Gud ville, at jeg skulle 
opdage ham i min smerte. Og at 
hans kærlighed skulle manifeste-
re sig i min smerte, så jeg kunne 
opdage, hvad han ønskede, at 
jeg skulle gøre, - ikke hvad jeg 

ønskede. 
I mange af vore bønner fortæl-

ler vi Gud, hvad han skal gøre. Vi 
sidder ikke blot i hans nærvær og 
spørger ham, hvad han ønsker, at 
vi skal gøre. 

Oplevelsen i skoven
Weyman voksede op på landet 

i Texas, USA. 
- Som 11-årig gik jeg rundt på 

vores ejendom. Vi havde meget 
jord, og på hver side af vores 
jord ejede staten jorden, så der 
var hundredevis af hektar åbent 
landskab omkring mig. 

Jeg kunne bare gå, hvor jeg 
ville. Der var en skov, og fl oden 
løb gennem skoven. Og mens jeg 
gik, så jeg et møl sidde på et træ. 
Jeg havde aldrig set så stor et 
møl og var i tvivl, om det var ægte. 
Men noget indeni mig sagde, at 
jeg kunne gå hen til det møl, og 
det vil ikke fl yve væk. 

Så jeg gik hen til det møl, lagde 
min hånd foran det, og det krav-
lede over på min hånd, og det var 
større end min hånd.

Jeg stirrede på det, for jeg 
vidste ikke, om jeg skulle være 
bange for den. Ville det bide? 

Da jeg så på møllet og så 
detaljerne på det, begyndte jeg 
at græde. Jeg kunne ikke holde 
op med at græde, for det gik op 
for mig, at Gud måtte være god, 
for kun en god Gud kunne skabe 
sådan noget her. 

Og noget begyndte at vaske 
mit hjerte. Jeg var en 11-årig 
dreng, der var forvirret om Gud. 
Hvorfor svarer han ikke min bøn? 
Hvorfor er jeg i det her liv? Jeg har 

ingen glæde. Jeg kender kun frygt 
og sorg. Og pludselig skyllede det 
over mig, at Gud er god. 

Den grimme grib
Et par dage senere så jeg en 

grib. Jeg er vokset op i Texas, og 
her er det normalt at se en grib. 
Den stod på en død træstamme 
i fl oden. Jeg havde den samme 
følelse, at jeg kunne gå hen til 
den, og den ville ikke fl yve væk. 
Så jeg gik helt hen til den og stir-
rede på den og sagde: Du er grim! 

Og pludselig havde jeg en ny 
oplevelse af Gud. At selvom grib-
ben var grim, havde den et formål. 
Og igen begyndte jeg at græde. 
Og jeg kunne ikke stoppe med at 
græde. Denne grimme fugl havde 
et formål. Gud skabte den med et 
formål, den levede ikke bare uden 
en mening, den havde et særligt 
formål. Og hver dag i den fugls liv 
levede den op til sit formål. 

Skabt med formål
- Et par dage se-

nere sad jeg med fød-
derne i vandet, og 
jeg begyndte at se 
på min tommelfi nger. 
Og pludselig føltes 
det, som om min tom-
melfi nger ikke hørte til 
på min krop. Det var 
meget mærkeligt. Jeg 

tænkte: Hvad er du til for? 
Så begyndte jeg at tænke på 

alle de ting, jeg kunne gøre, fordi 
jeg har en tommelfi nger, og alt 
det jeg ikke kunne, hvis jeg ikke 
havde en tommelfi nger. 

Og Gud forbandt det. 
For pludselig forstod jeg, at 

Gud ikke kun var god, men at alt, 
han har skabt, har et formål. Nu 
forstod jeg, at Gud er god mod 
mig, og at jeg har et formål. Og 
jeg græd i timevis. Jeg sagde til 
Gud: Jeg forstår ikke, hvad mit 
formål er, jeg kan ikke engang 
fi nde ud af at leve i denne her 
krop. Men du er god, og jeg 
har et formål. Og som 11-årig 
dreng - helt alene – der var in-

gen terapeut, ingen præst, ingen 
forælder, men et møl og en grib 
var mine lærere, og de forbandt 
mig med Gud. 

Sig: jeg er en dreng, 
og det er ok

- Jeg stolede på at Gud ville 
gøre noget, selv om jeg ikke 
kunne forestille mig, hvad det 
skulle være. Gud forberedte mit 
hjerte på at blive forvandlet. 

Jeg tog et bad, kom ud og tør-
rede mig og så mig selv i spejlet. 
Og jeg fi k denne her tanke: Sig til 
dig selv, at du er en dreng, og det 
er ok. Og med det samme tænkte 
jeg: Hvor kom den tanke fra? Det 
er det dummeste, jeg har hørt! 
Det er jo ikke det, jeg vil. 

For anden gang kom tanken: 
Sig til dig selv, at du er en dreng, 
og at det er ok. Jeg reagerede på 
samme måde: Hvor kommer den 
tanke fra? 

Da den kom tredje gang, indså 
jeg, at det måtte være Gud, der 
talte til mig. 

En beslutning
- Jeg stod i et dilemma, for nu 

bad Gud mig om at gøre noget, 
som jeg ikke ønskede at gøre. 
Og der måtte jeg træffe en be-
slutning: Ville jeg følge Gud, eller 
ville jeg følge min egen vej? Ville 
jeg selv lede mit liv, eller ville jeg 
stole på Gud og gå en vej, som 
jeg egentlig ikke ønskede at gå? 
Vil jeg stole på, at på en eller an-
den måde ville Gud skabe noget 
i mit liv i min lydighed? 

Jeg tog beslutningen om at 
følge Gud, så jeg kiggede i spejlet 
og sagde: Jeg er en dreng, og 
det er ok. Der skete ingenting. 
Jeg gentog det igen og igen i ca. 
20 min, mens jeg stirrede på mig 
selv og sagde sandheden, at jeg 
var en dreng, og det er godt. 

Og på et tidspunkt bristede 
noget mørkt og tungt inde i mig. 
Jeg vidste ikke, det var derinde, 

før det blev brudt og faldt af mig. 
Det var en løgn, der var klæbet 

til mig. Jeg ved ikke, hvor den 
kom fra, men den kom, og den 
satte sig fast. 

I den smerte mødte Gud mig 
og begyndte at lede mig. Og fordi 
han først havde overbevist mig 
om, at han er god, og at jeg har 
et formål, kunne jeg følge ham. 

Tilbage til drengene
- Jeg vidste, at jeg måtte se 

frygten i øjnene hver dag. Jeg 
levede jo ikke i en drengever-
den, så drengene havde jeg 
ikke nogen relation til. Men jeg 
vidste, at jeg nu var nødt til at 
gå ind i drenge-verdenen. Hvor 
fi k jeg den information fra? Fra 
kærligheden. Kærligheden viste 
mig vejen til livet. 

Da jeg begyndte at sige ja til 
Gud, begyndte han straks at vej-
lede mig om, hvilken vej jeg skulle 
gå. Og jeg vidste, at jeg måtte se 
frygten i øjnene, hvis jeg skulle 
den vej. Så jeg begyndte at gå til 
alle sportsgrenene på skolen, og 
fordi jeg aldrig havde gjort det før, 
var jeg virkelig dårlig. De andre 
sagde frygtelige ting til mig, og 
det blev det ikke bedre af. Jeg 
blev ved med at gå tilbage til det, 
Gud havde sagt til mig. Og som 
et barn så jeg frygten i øjnene, i 
lydighed mod Gud. 

Mobbet af læreren
- Min største kamp fandt sted 

to uger efter. Jeg sad i en time og 
lærte om verdensgeografi  med 
læreren Mr. Porter. Vi skulle læse 
højt, dreng, pige, dreng, pige. 

Efter at en dreng havde læst 
op, pegede Mr. Porter på mig, at 
nu skulle jeg læse, og en anden 
elev sagde: Men Mr. Porter, det 
er en piges tur til at læse. 

Så sagde Mr. Porter foran hele 
klassen: - Weyman – woman, det 
er det samme. (Weyman - kvinde 
- det er det samme.)

Og noget indeni mig eksplode-
rede. Der brændte en ild indeni 
mig. Og for første gang fornæg-
tede jeg den løgn i mit hjerte og i 
min bevidsthed. 

Du har brug for kampe
- Jeg havde brug for en kamp 

til at hjælpe mig med at stå fast. 
Ofte vil vi hellere flygte fra 

kampene. Men Gud kalder os 
ind i kampene, for at vi kan sejre. 
Fordi det er i kampen, at vi har 
brug for ham, og det er der, vi 
fi nder hans kraft og styrke, så at 
vi kan vinde og besejre det onde. 

Fire år senere, da jeg var 16, 
trænede jeg til et løb. Jeg satte 
Jesus som et punkt foran mig, 
og så løb jeg alt, hvad jeg kunne 
hen til ham. På den måde blev jeg 
delstatsmester i løb. 

Midt i løbet følte jeg Hellig-
ånden spørge: Hvornår har du 
sidst følt dig som en pige? Og 
jeg vidste, at det var meget lang 
tid siden. Og jeg så mig aldrig 
tilbage – for mit mål var forude. 
Det var ved at løbe til Jesus, at 
jeg fandt mig selv.

Gud er kilden til mit liv. Vi kan 
ikke fi nde os selv uden ham. Du 
kan kun lære dig selv at kende 
gennem ham. Det er hans kærlig-
hed, der åbenbarer, hvem du er. 

Hvordan kunne jeg komme 
dertil, at jeg i dag lever som en 
mand? Som ægtemand og far. 
Og en bror for mange. 

Det skete, fordi naturen viste 
mig, at Gud er god, og at jeg 
kunne stole på ham. Og at i ham 
ville jeg fi nde mit formål. Det for-
vandlede mig. Og det kan også 
forvandle dig at gå ud i naturen 
- sætte dig ned og betragte - og 
Gud vil tale til dig og vejlede dig 
gennem det, du oplever. 

  
Info om LoveWorks

Se mere  om Weymans arbejde 
på loveworks.dk og loveworksmi-
nistry.org.

Susan og Weyman Howard har tidligere boet og arbejdet i Danmark. Deres kristne tjeneste Love 
Works går ud på at hjælpe mennesker til at fi nde deres sande identitet, som elskede af Gud. 

Weyman blev 
misbrugt som 
barn og ville 
være en pige
Her fortæller han, hvordan Gud mødte ham gennem naturen 
og viste sig som en far og en god ven i de vanskelige teenage-år.
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Pastorer starter alternativ til FB
Et nyt socialt medie, Social-
Cross, er blevet startet af krist-
ne, som har været udelukket fra 
Facebook.

Ifølge The Christian Post, er 
SocialCross.org startet af en 
gruppe pastorer, som fl ere gange 
er blevet udelukket fra Facebook, 
fordi de har delt upopulære  hold-
ninger til LGBT-relaterede emner.

- Pastorerne håber, at den nye 
sociale platform vil gøre det muligt for kristne at udtrykke sig frit uden 
frygt for repressalier, forklarer Rich Penkoski fra West Virginia. Han 
er prædikant og medstifter af online-tjenesten Warriors for Christ.

Penkoskis Facebookkonto er fl ere gange blevet lukket i 30 dage, 
bl.a. efter at han havde afvist en regnbue-emoji på hjemmesiden.

- LGBT-medlemmer er velkomne, så længe de stiller ærlige 
spørgsmål og ønsker en ærlig dialog. Men hvis deres mål er at 
tvinge deres livsstil ned over andre, er det ikke tilladt, forklarer 
Rich Penkoski.

Bodil

Af Bodil Lanting

Hollands eutanasilov beskyt-
ter ikke demente og folk med 
psykiatriske problemer.

I Holland har ikke mindst de 
mobile dødsbusser ”End of Life-
klinikker” været med til at øge 
antallet af dødsfald ved aktiv 
dødshjælp til 5% af alle dødsfald.

Det skriver RFM Nyt (Respekt 
for Menneskeliv) i sit seneste 
magasin. Og psykiater Boudewijn 
Chabot, der har været en ivrig 
fortaler for legaliseringen af aktiv 
dødshjælp, er nu dybt bekymret.

Opfylder ikke betingelserne
- Det, der især bekymrer mig, 

er at stigningen især er sket 
blandt patienter, der lider af de-
mens - fra 12 i 2009 til 141 i 2016 
- og blandt kronisk psykisk syge: 
Fra 0 til 60 i samme periode, siger 
psykiater Boudewijn Chabot.

Ifølge lovgivningen skal føl-
gende betingelser være opfyldt i 
forbindelse med aktiv dødshjælp:

- Patientens ønske om døds-
hjælp skal være frivilligt og vel-
overvejet.

- Patientens lidelse skal være 
ubærlig og uden udsigt til bedring.

- Lægen skal informere patien-
ten om situationen og prognosen.

- Læge og patient skal være 
enige om, at der ikke er noget 
reelt alternativ.

- Mindst én anden læge skal 
tilse patienten og skriftligt erklæ-
re, at betingelserne for dødshjælp 
er opfyldt.

- Aktiv dødshjælp skal ydes 
med den rette lægehjælp og 
omsorg.

Hvad gør det ved lægen?
Men hvordan kan alle disse 

betingelser blive efterlevet, når 
det gælder demente og psykisk 
syge? spørger Dr. Chabot. 

Han er også bekymret for, 
hvad der sker med de læger, der 
i gennemsnit udfører dødshjælp 
en gang om måneden.

”Vi har at gøre med en i mo-
ralsk forstand problematisk hand-
ling. Hvordan kan man få sig selv 
til at dræbe en person, der ikke er 
klar over, hvad det er, der sker?”

Dr. Chabot ser udviklingen i 
lyset af let adgang til dødshjælp 
gennem ”dødsbusserne”, de 
mobile dødshjælps-klinikker fra 
det hollandske eutanasi-selskab 
NVVE. I disse busser ydes aktiv 
dødshjælp til patienter, som har 
fået afslag af deres egen læge.

Til gengæld gør man ikke noget 
for at behandle de sygdomme af 
fysisk eller psykisk art, som ligger 
bag patienternes ønske om at dø.

Dr Boudewijn Chabot fortalte 
om sin vision for aktiv døds-
hjælp i programmet Buitenof i 
2014. Nu er han bekymret.

Eutanasi-forkæmper er nu 
bekymret over udviklingen
Brugen af dødelige indsprøjtninger til demente er steget alarmerende, mener hollandsk læge.

- Hvordan kan en læge få sig selv til at dræbe en person, som 
ikke selv ved, hvad der sker, spørger Dr. Boudewijn Chabot.

Af Bodil Lanting

Præsident Recep Tayyip Er-
dogans hadefulde udtalelser 
øger det allerede eksisterende 
had mod kristne i Tyrkiet.

Det er konklusionen i rap-
porten ”Hate Speech Against 
Christians in Erdogans Turkey” 
fra Stockholm Center for Freedom 
(SCF). De tyrkiske journalister i 
SCF, som lever i eksil i Sverige, 
dokumenterer i den nye rapport, 
at Tyrkiets øverste ledere med 
præsidenten i spidsen aktivt 
skaber nye fjendebilleder.

Korstogs-historier
Præsident Erdogan har ofte 

udtalt sig hadefuldt om kristne, 
især Vatikanet. Hans udtalelser 
går ud over millioner af men-
nesker både i Tyrkiet og i hele 
verden, fordi de spredes gennem 
medierne. Der er tale om en både 
systematisk og bevidst kampagne 
mod kristne, understreger SCF.

- Erdogan bruger hadtaler som 
våben mod kristne i Tyrkiet og det 
er blevet en meget bekymrende  
udvikling gennem længere tid.

Han bruger grimme nedsæt-
tende bemærkninger, udsender 
falske påstande om Vatikanet, 
forbinder sine muslimske mod-
standere med opdigtede kors-
togs-historier og bærer ved til 
fjendskabet mod kristne, siger 
Abdullah Bozkurt, som er leder 
af Stockholm Center for Freedom.

’Vantro EU ledes af paven’
SCF har set på Erdogans of-

fentlige taler samt de kampagner, 

hans nærmeste forbundsfæller i 
partiet og medierne har holdt gen-
nem de seneste år. Og mønsteret 
er tydeligt: Præsidenten erklærer, 
at han afviser enhver tværreligiøs 
dialog mellem islam og kristen-
dom og stempler EU som en 
fl ok vantro ledet af paven. Han 
har endda beskyldt FNs sikker-
hedsråd for kun at repræsentere 
kristne nationer.

Politisk dagsorden
De mange hadtaler har tit sam-

menhæng med  Erdogans forsøg 
på at tvinge og true sine modstan-
dere. Det er sket i forbindelse med 
omtale af Erdogans muslimske 
kritiker Fethullah Gülen, som er 
bosat i USA. Der har også været 
verbale angreb på Holland og 
Tyskland, der ikke ville tillade ham 
at holde politiske kampagner for 
diaspora-tyrkere.

USAs udenrigsminister, Rex 
Tillerson, har for nylig beskyldt 
Erdogan for at begrænse de 
kristne gruppers rettigheder. 
Han nævnede bl.a. den ameri-
kanske pastor Andrew Brunson, 
som har været fængslet i Tyrkiet 
siden oktober 2016 på grund af 

påståede forbindelser til Gülen-
bevægelsen.

I en artikel i Yeni Safak den 22. 
feb. 2017 skriver Tamer Korkmaz, 
at Gülen arbejder for ”korstogs-
zionister”. Andre hævder, at 
Gülen-bevægelsen er styret fra 
Vatikanet, og Gülen er blevet kaldt 
”en hemmelig kardinal”. 

Dette er eksempler på den 
påståede farlige, ”tvær-religiøse 
sammensværgelse”. 

Stop bøllemetoderne
SCF opfordrer Tyrkiet til at 

forholde sig til den farlige retorik, 
som uhindret spreder had og 
fordomme. Regeringen burde i 
stedet efterleve internationale 
forpligtelser til at bekæmpe had 
og undertrykkelse. Tyrkiets inter-
nationale allierede bør fortælle 
Erdogan, at hans bøllemetoder 
ikke længere vil blive tålt.

De kristne tyrkere nægtes 
tilladelse til at holde gudstjene-
ster og undervise deres børn i 
troen. Kirkeledere bliver udsat for 
fængsling, deportation, ekspro-
priation - og i fl ere tilfælde mord. 
Og det skyldes Erdogans propa-
gandamaskine, fastslår SCF.

Kristne i almindelighed og Vatikanet i særdeleshed er ofre for anti-kristne kampagner.

Ny rapport: Erdogan angriber 
kristne i systematisk hadkampagne

Præsident Erdogans had-
kampagne mod kristne er 
meget problematisk, vurderer 
eksiljournalisterne i SCF.

Hinduledere undrer sig 
over stor kirkevækst i Nepal
I Nepal vokser antallet af kristne så meget, at hinduer nu 
beskylder folk for at tilvælge troen af grådighed. De kristne 
svarer derimod, at landets kastesystem gør det kristne budskab 
særlig attraktivt.

Hindu-shaman Purna Bahadur Praja har sagt til avisen The Guar-
dian, at folk i Chepang vendte sig til kristendommen efter jordskælvet 
i 2015, som dræbte næsten 9.000 og gjorde tusinder hjemløse. 

- Efter jordskælvet fi k de bibler, ris, tøj, tæpper og penge til at 
bygge kirker for. Præsterne fi k motorcykler... De bruger al tiden på 
at maile til udlændinge for at bede om penge, sagde Praja.

En anden hindupræst sagde til The Guardian, at velstillede uden-
landske organisationer bruger penge til at fremme kristendommen, 
de hjælper syge kirkemedlemmer og giver kun hjælp til kristne efter 
jordskælvet. Men det er ikke sandt, selv om mange søgte kirkerne 
efter jordskælvet, siger en præst.

- Kristne har genopført nogle kirker efter jordskælvet, men de 
har gjort mere for samfundet som sådan lige fra nødhjælp til gen-
opbygning, siger pastor Tanka Subedi fra Nepal Christian Society.

I 2015 var der over 1 million kristne i Nepal. Det svarer til 3,8 % 
af Nepals befolkning på 28,5 millioner ifølge The World Christian 
Database. De nye kristne kommer især fra lavkastegruppen dalit-
terne, som bliver undertrykt og forfulgt i hindukulturen.

- Det er ikke overraskende, at dalitterne konverterer i stort tal, eller 
at kristne grupper arbejder med denne gruppe, siger William Stark 
fra International Christian Concern. Han peger på, at dalitterne er 
de mest marginaliserede, dårligst uddannede og fattigste i landet. 

- Evangeliets budskab - det at alle er lige, at hver eneste er elsket 
af Gud, og at Guds offer er for alle - er særlig attraktivt for folk med 
dalit-baggrund, forklarer William Stark.

Bodil

Kirker i Houston åbner dørene 
for orkanen Harveys ofre
Mange kirkeledere har lovet støtte og forbøn for folk, som er 
ramt af overvømmelserne i Texas. Flere kirker er fordelingscen-
tre for nødhjælp, og nogle tilbyder overnatning for de hjemløse.

Sydstatsbaptisterne (SBC) nævner fi re ting, som kristne kan gøre 
for at afhjælpe katastrofen. Det første er forbøn for folk i Texas. Det 
andet er at give direkte støtte til opførelse af bad og toiletfaciliteter 
samt sikre sunde måltider for de lokale samt SBCs egne udsendte 
sjælesørgere.

Folk kan også vælge at sponsorere en spand, som bl.a. inde-
holder håndklæder, førstehjælpsudstyr, rengøringsmidler, værktøj 
mm. En sådan spand koster 50 $, og tomme spande kan bruges til 
opbevaring af de hjemløses værdigenstande. 

Endelig kan kirkerne forberede sig til at hjælpe SBCs indsats-
teams, som forventer at være i katastrofeområdet i fl ere måneder.

Bodil

Pastor Joel Osteen 
fra Lakewood Church 
måtte svare på kritik, 
fordi megakirken ikke 
åbnede dørene for 
byens mange hjemløse. 
Men bygningen, der 
fungerer som distributi-
onscenter for nødhjælp, 
er delvis oversvømmet 
efter orkanen.
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Jordskred og oversvømmelser 
i Nepal har gjort tusindvis af 
familier hjemløse. Vandmas-
ser har skyllet fødevarer og 
køkkenudstyr væk. Gennem en 
lokal partner hjælper Mission 
Øst nu familierne med husly, 
køkkenudstyr og adgang til 
rent vand.

Mens Nepal stadig kæmper for 
at komme sig efter to voldsomme 
jordskælv i 2015, er det fattige 
bjergland igen ramt af en voldsom 
naturkatastrofe. Over 80.000 
familier har mistet hus og hjem, 
efter at kraftig nedbør fra den 11. 
august har forårsaget oversvøm-
melser og jordskred.  

Hjælp til tre distrikter
Ifølge myndighederne er 143 

mennesker dræbt, 43 såret, og 
30 er stadig savnet. Røde Kors 
anslår, at over 300.000 menne-
sker er ramt af katastrofen, og at 
44.700 familier er fordrevne.

Mission Øst er på stedet og vil 
sammen med en lokal partner 
skaffe materialer til husly, køk-
kenudstyr og rent vand til de mest 
udsatte familier i tre ramte distrik-
ter: Sunsari, Murang og Saptari.

– Mange har mistet hus og 
hjem og har måttet flygte på 
grund af oversvømmelserne. 
Nu har de ingen mad og intet 
sted at sove. Vi er glade for, at 
vores lokale partner har adgang 
til de berørte områder, så de 
kan komme ind med hjælp til de 
berørte familier, siger Mission 
Østs landsleder i Nepal, James 
Samuel.

Basale fornødenheder
Vandrensningstabletter er et 

must, da oversvømmelse og jord-
skred forurener vandet og øger 
risikoen for smitte og sygdom. 
Samtidig er sæbe, vaskepulver, 
dunke, potter og pander absolut 
påkrævet for familiernes overle-
velse og sundhed. 

Derfor prioriterer Mission Øst 
disse basale fornødenheder 
samtidig med, at hjælpeorganisa-

tionen skaffer midlertidigt husly til 
de mange familier ved at uddele 
presenninger, reb, træ, tagplader 
og værktøj.

I Nepal siden 1997
Mission Øst har arbejdet i 

Nepal siden 1997 og har de 
seneste fem år hjulpet 15.000 

katastroferamte nepalesere med 
fødevarehjælp, vandforsyning, la-
triner og hjælp til selvforsørgelse.

Hjælpeorganisationen rea-
gerede hurtigt med hjælp efter 
oversvømmelser og jordskred 
i 2013 og 2014, samt efter at 
to voldsomme jordskælv ramte 
landet i 2015.

Indsamling til Nepal
Mission Øst hjælper de kata-

stroferamte nepalesere sammen 
med den lokale hjælpeorga-
nisation Nepal National Dalit 
Social Welfare Organization 
(NNDSWO), der repræsenterer 
dalitterne, der også kaldes kaste-
løse og som lever på bunden af 
det nepalesiske samfund. 

Mission Øst indsamler penge til 
indsatsen, hvor selv ganske små 
beløb kan gøre en stor og afgø-
rende forskel for de ramte familier.

For 210 kroner kan en familie 
på fem personer modtage køk-
kenudstyr til at lave mad med og 
hygiejneudstyr til bl.a. at beskytte 
sig mod sygdomme med. 

For 250 kroner kan familien få 
presenninger, tov og værktøj, så 
de kan konstruere et sikkert sted 
at sove. Og for 460 kroner får 
familien alt ovenstående, så de 
kan få husly, lave mad og beskytte 
sig mod sygdomme.

Svend
 

Mission Øst hjælper nye 
katastrofeofre i Nepal

Over 80.000 nepalesere har 
mistet hus og hjem efter store 
oversvømmelser og jordskred 
den 11. august.

Nepal er ramt af en ny voldsom naturkatastrofe kun to år efter jordskælvene i 2015.

Ifølge Røde Kors er 44.700 familier fordrevne på grund af oversvømmelser og jordskred.

Familierne har mistet alt, og oversvømmelserne øger risikoen 
for smitte og sygdom. Derfor består nødhjælpen bl.a. af sæbe og 
vaskepulver samt dunke, potter og pander. 

”Indlæg fra en tysk deltager og en 
messiansk jøde understregede for 
mig, hvor meget Luthers udtalelser 
og brugen af Luthers skrifter har 
præget kirkens syn på det jødiske 
folk, samt jøders syn på Luther og 
alle som kalder sig lutherske.

Det siger generalsekretær Bodil 
Skjøtt fra Israelsmissionen. Hun var 
med i Berlin den 14.-17. august, da 
Lausanne-bevægelsens netværk for 
jødemission diskuterede reformatio-
nens indvirkning på forholdet mellem 
jøder og kristne.

Mere end 80 Jesus-troende af jødisk 
eller ikke-jødisk baggund fra 12 lande – 
inklusiv Israel og USA – enedes om at udtrykke tak til Martin Luther 
og de andre reformatorer, fordi de ”gjorde det muligt for alle troende 
at læse og forstå Bibelen som det eneste sande og autoritative 
åbenbarede Guds Ord.”

Og netop Bibelen er vigtig, når man vil introducere jøder til Jesus. 
- Det er en kraftfuld fortælling, som også i dag udfordrer og tiltaler 

jøder, understreger Bodil Skjøtt.
Videre hedder det i udtalelsen:
”Vi slår endnu engang fast, at frelse af nåde er tilgængelig for 

enhver, som bekender Jesus som frelser og herre. Dét budskab 
blev først forkyndt for det jødiske folk og er stadig nødvendigt for 
frelse i dag – for det jødiske folk først, og for ikke-jøder (Rom 1,16).”

Afvisning af antisemitisme
Samtidig afviste Lausannebevægelsens netværk for jødemission 

(LCJE) Martin Luthers ubibelske fordømmende udtalelser om det 
jødiske folk og ”den antijødiske og antisemitiske forkyndelse og un-
dervisning, som stadig fi ndes i kirkerne, og som bunder i en forkert 
forståelse af det jødiske folk, deres tro, livsstil og religiøse praksis. 

Vi beklager Kirkens uvidenhed og vrangforestilling, når det gælder 
relationen til det jødiske folk gennem den bibelske pagt”, hedder 
det i udtalelsen.

Videre udtrykker LCJE glæde over de protestantiske kirker og 
organisationer, som har vist kærlighed til jøderne, at stadig fl ere 
jøder er åbne over for evangelet om Jesus Messias, og at Jesus-
troende af jødisk og ikke-jødisk baggrund er forenet i kaldet til at 
genoprette Israel og være et lys for alle folkeslag (Esajas 49,6).

Udfordring til kirkerne i reformationsåret
LCJE kom med en udfordring til kirker og kristne, fordi Luthers 

udtalelser mod jøderne nu har haft en 500-årig virkningshistorie.
Både kirkerne og den enkelte troende bør:
- Tale respektfuldt og sandt om jøder og klart tage afstand fra alle 

former for antijudaisme og antisemitisme – både historisk og i dag.
- Anerkende den kristne tros bibelske og jødiske rødder og de 

tætte bånd mellem Jesus-troende jøder og ikke-jøder (Rom 11,18).
- Acceptere og være fortalere for Jesus-troende jøders fortsatte 

identitet som jøder og deres fuldgyldige medlemskab af fælles-
skabet i Jesus Messias.

- Dele evangeliet – i både ord og handling – med jødiske venner, 
naboer og bekendtskaber, fordi evangeliet ”er Guds kraft til frelse 
for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.” (Rom 1,16).

”Vi takker Gud, fordi han elskede os så højt, at han sendte sin søn, 
Jesus Messias, for at dø for vore synder og opstå igen fra de døde, 
så at hele menneskeheden, både Israel og alle folkeslag, kan blive 
forsonet med ham”, slutter udtalelsen fra den 11. LCJE-konference.

Bodil

Lausanne-møde i 
Berlin fordømmer 
Luthers jødehad

- Hvorfor har vi ikke ty-
deligt taget afstand fra 
Luthers antisemitisme 
over for vore jødiske 
venner? spørger Bodil 
Skjøtt.

Også de yngre generationer var med, da LCJE diskuterede 
reformationen, forholdet mellem kirken og jøderne samt mis-
sion blandt jøder.
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Af journalist 
Bengt Sigavardsson 
Oversat af Bodil Lanting

Terrorgruppen IS er besejret 
på den overvejende kristne 
Nineveslette og i Mosul i Irak. 
Efter tre år på fl ugt begynder 
de kristne at vende tilbage 
til Ninevesletten, men ikke til 
Mosul. Fremtiden er uvis og 
udfordringerne mange for 
et af verdens ældste kristne 
samfund.

”Oh, I korsets slaver. I har ingen 
plads i det islamiske land. Enten 
forsvinder du, eller også dræber 
vi dig”. 

Ordene står skrevet på tysk på 
en væg i den vandaliserede Mar 
Quryaqus-kirke i byen Batnaya 
på den overvejende kristne Ni-
neveslette i det nordvestlige Irak. 

Her blev folk stuvet sammen, 
efter at Islamisk Stat (IS) indtog 
området i begyndelsen af august 
2014. Alle kristne fl ygtede, især 
til de kurdiske selvstyre-områder 
i det nordøstlige Irak. 

Vender ikke tilbage
Nu er IS besejret på Nineve-

sletten af en USA-ledet alliance, 
den irakiske hær, Kurdistan Re-
gional Governments  peshmerga-
hær og allierede militser. Batnaya 
blev befriet i oktober 2016.

– Men ingen civile er vendt 
tilbage, og ingen genopbygning 
er påbegyndt. Der er ingen strøm, 
ingen generatorer og intet vand. 

Først når rehabiliteringen er 
indledt, vil folk begynde at vende 
tilbage, siger Khaled Sappoo fra 
den assyrisk-kristne milits Dwekh 
Nawsha.

Foruden nogle bevæbnede 
mænd fra Dwekh Nawsha er der 
ikke et menneske at øjne blandt 
de sønderskudte husruiner. Det 
er bare et spørgsmål om tid, før 
IS er besejret i hele Irak. Dwekh 
Nawsha venter på ordren til at 
slutte sig til slaget om det IS-
kontrollerede distrikt Tal Afar. 
Peshmerga vil så overtage for-
svaret af Batnaya.

– Der vil være kristne enhe-
der i peshmerga, som forsvarer 

Ninevesletten i fremtiden, siger 
Khaled.

Uenighed og afstemning
Ninevesletten kontrolleres i dag 

af Kurdistans Regional Govern-
ment (KRG), men fremtiden er 
usikker. Det er et af fl ere områder, 
som KRG og den irakiske rege-
ring strides om. 

Den 25. september skal der 
holdes en folkeafstemning om 
selvstændighed i KRG. Bebo-
erne på Ninevesletten skal svare 
på, om de vil tilhøre Irak eller 
Kurdistan.

I Batnayas naboby, Teleskuf, er 
cirka 20 procent af indbyggerne 
nu vendt tilbage. Blandt dem er 
den 24-årige Rita Rostam. Hun 
ønsker ikke, at Ninevesletten 
bliver en del af Kurdistan (KRG).

– Jeg stoler mere på den iraki-

ske hær end på peshmerga. Glem 
ikke, at det var peshmerga, som 
ledte IS hertil, siger hun.

Hun hentyder til, at peshmerga 
trak sig tilbage, da IS angreb Ni-
nevesletten i 2014. En del kristne 
ønsker, at Ninevesletten får selv-
stændighed under international 
beskyttelse.

– Tanken om en kristen stat 
er god, men jeg tror ikke, at vore 
kristne ledere er i stand til at 
opbygge en regering, for de har 
forskellige hensigter. Der er fare 
for, at de begynder at slås mod 
hinanden, siger Rita.

IS-ideologien har 
dybe rødder

Da IS indtog Ninevesletten, 
fl ygtede Rita med sin familie til 
Libanon. De vendte tilbage i april 
2017, og hun arbejder nu på et 

center for børn. Byens skole er 
under genopbygning.

– Vi må dagligt sige nej til nye 
børn, som gerne vil begynde 
her. Det er et tegn på, at stadig 
fl ere familier kommer hertil, men 
mange af dem er fra byer i nær-
heden, som er helt ødelagte. De 
venter på, at de bliver genopbyg-
get, siger hun.

Vejene på Ninevesletten fl an-
keres af vildtvoksende marker 
og byer, som ligger i ruiner. Det 
vil koste enorme ressourcer at 
genopbygge området. 

I Teleskuf er elnettet ødelagt, 
og folk får strøm via generatorer. 
Meget af byen ligger i ruiner, 
men en del er ved at blive gen-
opbygget. Nogle butikker er blevet 
åbnet, men mange af de tidligere 
indbyggere har forladt Irak. Rita 
tror ikke, at de vender tilbage. 

Selv ønsker hun også at forlade 
Irak, selv om IS blev besejret i 
deres største irakiske højborg, 
provinshovedstaden Mosul, den 
niende juli.

– Selv om IS er borte, så er 
deres ideologi dybt rodfæstet i 
mange muslimer. Den er sværere 
at besejre, siger Rita.

Sekularisme 
kontra islamisme

I byen Dohuk i Kurdistan siger 
fader Emanuel Youkhana, der er 
leder af den kristne hjælpeorgani-
sation CAPNI, at den bedste løs-
ning for Ninevesletten vil være, at 
den havner inden for Kurdistans 
grænser. Han tror, at peshmerga 
kan forsvare de kristne.

– Peshmergas tilbagetrækning 
i 2014 handlede om et kollaps. IS 
havde besejret den irakiske hær, 

som havde mere moderne våben 
end peshmerga. Peshmerga 
kunne ikke på egen hånd holde 
stand mod IS, siger han.

Nu har peshmerga fået militær 
træning og moderne våben. Des-
uden peger Fader Emanuel på, at 
udkastet til Kurdistans forfatning 
fastlægger selvstyre for kristne i 
de områder, hvor de er i fl ertal. 

Han lægger også vægt på, 
at det kurdiske samfund er se-
kulært, mens det irakiske bliver 
stadig mere islamistisk.

– Hellere 200.000 kristne 
blandt 4,5 millioner indbyggere 
i et selvstændigt Kurdistan med 
åben kultur og forfatning end 
250.000 kristne i et islamisk Irak 
med 35 millioner indbyggere, 
siger han.

Nye konfl ikter
Der fi ndes 10 kristne partier i 

Irak. I oktober 2016 gav samtlige 
deres støtte til EU-kommissio-
nens resolution om selvstændig-
hed for Ninevesletten inden for 
den irakiske forfatnings område. 

Partierne er imidlertid uenige 
om en række detaljer. En del 
ønsker, at området falder uden 
for Kurdistans grænser. Andre 
er imod det, blandt andet Bnay 
Nahrain-partiet (”Mesopotamiens 
Sønner”). Srood Maqdasi er med-
lem for Bnay Nahrain i Kurdistans 
parlament. Han synes, det er et 
forkert tidspunkt for indbyggerne 
på Ninevesletten at stemme om, 
hvorvidt de vil tilhøre Irak eller 
Kurdistan, eftersom fl ertallet af 
indbyggerne er på fl ugt.

– Man burde prioritere at gen-
opbygge området, så folk kan 
vende tilbage dertil, siger Srood, 
da vi mødes i parlamentet i Kur-
distans hovedby Erbil.

Han er bekymret for, at nye 
konfl ikter vil blomstre op. Irak og 
Ninevesletten er præget af, at de 
forskellige sunnitiske, shiamus-
limske, yazidiske og kristne milit-
ser kun har haft én sag til fælles, 
nemlig at besejre IS. Ellers har de 
meget forskellige dagsordener.

– Risikoen for konfl ikter mellem 
dem er stor. Hvis de fl ygtninge, 
som nu vender hjem til Nineve-
sletten for at begynde et nyt liv 

Islamisk Stat er besejret - 
hvad gør Iraks kristne nu?
Bengt Sigavardsson har besøgt det overvejende kristne område på Nineve-sletten nord for Mosul i Irak. Her ønsker nogle kristne at få deres egen stat.

24-årige Rita Rostam er vendt tilbage til den kristne by Teleskuf på 
Ninevesletten. Hun har fået arbejde på et center for børn og unge, men 
ville helst forlade Irak.

På en væg i Mar Quryaqus-kirken i den kristne by Batnaya har IS skre-
vet på tysk: ”Oh, I korsets slaver. I har ingen plads i det islamiske land. 
Enten forsvinder du, eller vi dræber dig”.

Srood Maqdasi er medlem af det kristne parti Bnay Nahrain i KRGs 
parlament.

Fader Emanuel Youkhana er leder af den kristne hjælporganisation 
CAPNI i byen Dohuk i det irakiske Kurdistan. 
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der, igen bliver tvunget på fl ugt, 
vil de aldrig vende tilbage igen, 
siger han.

Sovende IS-celler
Samtidig mener en kristen fra 

en anden del af Irak, at de er hav-
net i skyggen af Ninevesletten. 

Før IS indtog Mosul, i juni 2014, 
havde byen cirka 35.000 kristne 

indbyggere. Alle disse fl ygtede, 
da IS gav dem valget: ”Konverter 
til islam, betal beskyttelsesskat 
eller dø”. I en kristen baraklejr i 
Erbil bor de syrisk-katolske for-
ældre til fi re børn, 48-årige Abu 
Noor og 42-årige Umm Noor fra 
Mosul. Selv om IS blev besejret i 
Mosul den niende juli i år, vil de 
aldrig vende tilbage.

– Kirkerne er skadede el-
ler ødelagte, og 90 procent af 
husene er ødelagte. Der fi ndes 
ingen samfunds-service eller 
infrastruktur, siger Abu Noor.

Rædslerne er hovedårsagen 
til, at de ikke vil vende tilbage.

– Vi ved, at der fi ndes sovende 
IS-celler, især blandt unge musli-
mer. De er umulige at opdage, før 
det er for sent, siger Abu Noor.

Før 2003 havde Irak omkring 
1,5 millioner kristne indbyggere. 
Parret fortæller, at de følte sig 
trygge, da alt blev forandret, efter 
at USA invaderede Irak i 2003 
og styrtede diktatoren Saddam 
Hussein.

– Efter det begyndte al-Qaida 
at operere i Mosul. De kristne var 
en af deres målgrupper, siger 
Abu Noor.

Tør ikke fejre højtider
Han nævner eksempler på 

præster, biskopper og civile 
kristne, som er blevet myrdet eller 
kidnappet siden 2003.

– Vi turde ikke længere åben-
lyst fejre vore højtider som påske 

og jul af frygt for at blive angrebet, 
siger han.

Det har ført til en kristen mas-
seflugt. I dag er der kun ca. 
250.000 kristne tilbage i Irak. De 
fl este er på fl ugt i Kurdistan. Par-
ret føler sig trygge i Erbil, men de 
har det psykisk dårligt.

– Vi har mistet alt - vor kirke, 
vore hjem, vore penge, smyk-
ker - alt. Vi fi k ikke noget med os 
bortset fra det tøj, vi havde på, da 
vi fl ygtede, siger Abu Noor.

Deres drøm er at komme til 
Europa.

– Denne krig vil ikke slutte de 
næste 1000 år. Jøderne forlod 
Mosul og Irak i 1940’erne. De er 
aldrig vendt tilbage. Det er bare 
et spørgsmål om tid, før alle 
kristne også forlader Irak, siger 
Abu Noor.

Kristne må beskyttes
Fader Thabet Habib Yousif var 

kaldæisk-katolsk præst i Mosul 
og på Ninevesletten. Nu er han 
fl ygtingepræst i Erbil samt koordi-
nator på ”Erbil Eyes-komplexet”, 
hvor der bor cirka 110 kristne 

fl ygtingefamilier. Ingen kirkelige 
handlinger er blevet genoptaget i 
Mosul, hvor kirkerne er mere eller 
mindre ødelagte.

– Det er ikke svært at genop-
bygge kirkerne, det er sværere at 
få de kristne til at vende tilbage. 
Mosul er en fundamentalistisk 
muslimsk by. Hvis den bliver mere 
moderat, vil en del kristne vende 
tilbage, siger han.

Det lyder ikke som noget, der 
vil ske fra den ene dag til den 
anden?

– De kristne fra Mosul er ikke 
glemt, men hvor længe skal bi-
standsarbejdet her fortsætte? I et 
år, tre år, seks år eller mere? Før 
eller siden må de tage en beslut-
ning om deres fremtid, siger han.

Nogle kristne fra Mosul er fl yt-
tet til Ninevesletten.

– Mange kristne fra Nineve-

sletten er fl yttet til udlandet. Der 
fi ndes altså tomme huse på Ni-
nevesletten. Andre fra Mosul har 
startet et nyt liv i Kurdistan, mens 
atter andre har brug for hjælp til 
at gøre det, siger han.

Fader Thabet understreger, 
at de kristne ikke bare findes 
på Ninevesletten, men i hele 
Irak – og at de må garanteres 
beskyttelse, uanset hvor de bor. 
Han håber, at det internationale 
samfund vil tvinge Iraks regering 
til at realisere det.

– Islam må adskilles fra for-
fatningen og politikken. Alle må 
være ligeværdige som borgere. 
Der fi ndes  fx ingen religionsfri-
hed. Der er mange muslimer, 
som ønsker at konvertere til kri-
stendommen, men det er forbudt, 
slutter han.

48-årige Abu Noor, 42-årige Umm Noor og deres fi re børn lever i en 
barak i en kristen fl ygtingelejr i Erbil. De vil aldrig vende hjem til Mosul.

Muayed Gandalawi fra den assyrisk-kristne milits Dwekh Nawsha viser 
en hjemmelavet sprængladning, som IS har konstrueret i den kristne 
by Batnaya. I baggrunden står hans våbenbror Khaled Sappoo.

IS-medlemmerne smadrede 
blandt andet en statue af Jomfru 
Maria i Mar Quryaqus-kirken i den 
kristne by Batnaya.

Billedet til venstre: Store dele af 
byen Batnaya ligger i dag i ruiner. 
Ingen af de kristne indbyggere er 
vendt hjem, og ingen har påbe-
gyndt nogen genopbygning.

Fader Thabet Habib Yousif var kaldæisk-katolsk præst i Mosul og på Ni-
nevesletten. Nu er han fl ygtingepræst i Erbil samt koordinator på ”Erbil 
Eyes-komplexet”, hvor der bor cirka 110 kristne fl ygtningefamilier.
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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,-
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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 

J. Andreasen & O. Søvik 

Torino-Ligklædet
Hvor tro og vidneskab mødes 

Forskere har gennem mere end 30 år forsket i 
dette ligklæde, så det i dag er det mest under-

søgte objekt i verden. Og med de fakta, der 
nu er tilgængelige med moderne teknik, bør 
der ikke længere være tvivl om, at vi her har 

et ca. 2000 år gammelt fotografi  i 3D af en 
person, som selv i de mindste detaljer svarer 

til Bibelens beretning om Jesus.
Velegnet til tvivlere og ateister, men vil også 

glæde den troende! Illustreret i farver.

Paperback, 80 sider. kr. 98,-
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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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Daglig inspiration
fra en prøvet kvinde
Joni Eareskson Tada har tilbragt 50 år i en kørestol, lammet 
fra halsen og ned. Dette har selvsagt formet hendes tro, og 
hendes livserfaringer danner grundlaget for andagtsbogen 
”Himmel Lys”.

De små andagtsstykker, et til hver dag i året, starter hver med 
en skrifthenvisning, som det er op til læseren selv at slå op. Her-
efter følger Jonis tanker med udgangspunkt i skriften og andagten 
afsluttes med en bøn. 

Det er et lille overskueligt stykke som inspirerer til at række blik-
ket op til Skaberen og fi nde styrke og indsigt til at leve hver en dag 
til Hans ære. Kender man selv til svære livsomstændigheder ved 
man, at det ikke er letkøbte erfaringer som har formet forfatterens 
tro.  Men det er ikke først og fremmest lidelse der fokuserers på, 
selv om det også er et emne, der berøres. Derimod er der mange 
spektre af troslivet som får Jonis tanker med på vejen, og der er 
bestemt inspiration at hente for enhver, uanset hvor i ens trosliv 
man befi nder sig.    

Andagtsbogen er udgivet i et lille handy og indbydende format 
på11 x 16,5 cm.

Joni har tidligere skrevet fl ere andagtsbøger hvoraf to er oversat 
til dansk: ”Diamanter i støvet” og ”Sølvskatten”. Begge er udsolgt fra 
forlaget.              Lisbeth

Joni Eareskson Tada: Himmel Lys - Genskin af Guds kærlighed
394 sider • 199,95 kr. • Prorex

Anmeldt af Josua Christensen

”Kristne har ingen grund til at 
bøje hovedet og sænke stem-
men i mødet med samtidens 
kultur. Uden at påstå at vi kan 
bevise, at Gud eksisterer, og 
at den kristne tro er sand, vil 
vi hævde, at den kristne tro 
ikke desto mindre hviler på 
gode grunde og alt i alt er 
den tilværelsestolkning, der 
bedst samler vores erfaring 
af at være menneske og leve i 
verden til helhed.” s.9      

Kristoffer Hjort Kruse, stud.
teol., skriver i denne letlæste bog 
om en rationel tilgang til det at tro. 
Bogen udkommer i en tid, hvor 
der i stigende grad polariseres 
mellem subjektive antagelser 
– tro og tilværelsesanskuelse, 
som ikke primært tager afsæt i 
et rationale – og objektiv viden 
– hvor naturvidenskabens og 
humanvidenskabens mest popu-
lære teorier på det nærmeste er 
hævet over al diskussion. 

I den sammenhæng er det 
interessant, med endnu en apolo-
getisk bog. Kristoffer Hjort Kruse 
præsenterer læseren for de argu-
menter, som har overbevist ham, 
rent rationelt, om, at teisme giver 

et mere troværdigt svar på, hvor-
dan universet, mennesket og alt 
det skabte er blevet til. Han tager 
læseren igennem de gængse 
indvendinger, der er rejses fra 
ateistisk side, og forklarer, hvorfor 
han mener argumentationen for 
den kristne bekendelse holder, 
mens ateisternes modargumen-
ter fremstår mere spekulative og 
utilstrækkelige, når man efterprø-
ver dem rent logisk. 

I bogens anden del går Kristof-
fer Hjort Kruse til spørgsmålet 
om, hvorfor det lige netop er 
den kristne tro der er sand. Det 
interessante er her, at selvom 
verdensreligionerne alle indehol-

der bekræftelse af, at der er en 
skaber, Gud, bag alt det, der er 
til, så gør Jesus og evangelierne 
krav på noget, der går langt vi-
dere. Jesus er selv Gud, og hans 
død og opstandelse er beviset for 
sandheden i kristendommen. Den 
kristne tro kan verifi ceres eller af-
vises, som i en retssag afhænger 
det af de vidner og beviser, der 
kan føres. Og her er der vitterligt 
ingen grund til at bøje hovedet, 
som kristen. Vi har historiske kil-
der, der er langt mere troværdige 
og pålidelige, end alt hvad der 
ellers fi ndes af tilsvarende kilder 
i historien. Der er tungtvejende 
grunde til at have tillid til, at det 
vi læser i evangelierne og i andre 
historiske kilder, faktisk skete. 

Kristoffer Hjort Kruse giver 6 
argumenter for Jesu opstandelse. 
Argumenter, som for nogle er 
velkendte, men hvor pointen er, 
at deres samlede vidnesbyrd ikke 
lader sig afvise så let som nogle 
aggressive ateister gerne vil få 
det til at se ud: 

• Det lå ikke i datidens fi lo-
sofi ske og religiøse forestil-
lingsverden at tro på opstan-
delsen fra de døde

• Graven var tom
• Det var kvindelige vidner, 

som først så graven
• Disciplene ofrede deres liv 

for at starte kirken
• Paulus henviser til over 500 

vidner
• Jakob, Jesu bror, blev om-

vendt

Bogen er ikke den eneste af sin 
slags, heldigvis. Det er kun godt, 
at der er mennesker som tilbyder 
svar på tiltale, når det kommer til 
de mange angreb på kristendom-
men. #Troselv er langt fra den 
mest grundige apologetiske bog, 
men der henvises til fl ere mere 
dybdegående og gode bøger, 
for den som vil vide mere. Men 
samtidig er den et godt eksem-
pel på, at det ikke nødvendigvis 
kræver en doktorafhandling for at 
kunne forklare og begrunde sin 
tro i andet end noget med følelser 
og andre irrationelle fænomener.

Derfor mener jeg den er an-
befalelsesværdig, måske især 
for gymnasieeleven eller den 
studerende på en videregående 
uddannelse, som uundgåeligt 
bliver konfronteret med en kri-
stenfjendsk verdensanskuelse. 

Kristoffer Hjorth Kruse:
#Troselv • 150 sider • 159,95 kr.
Forlaget Mellemgaard    

Kan tro være rationel?

Anmeldt af Steen Jensen

Det er 500 år siden, at Martin 
Luther formulerede sin ”lære 
om de to regimenter”, som er 
noget af det mest omstridte 
inden for luthersk teologi. 

Læren om de to regimenter er 
blevet beskyldt for at passivere 
kirken i forhold til presserende 
samfundsproblematikker, så 
evangeliet ender med intet at 
have at gøre med det jordiske liv, 
men alene skal sikre den evige 
frelse.

Var det sådan, Luther mente 
det? Eller hvad mente han egent-
lig med sin tænkning om de to 
regimenter?

Det spørgsmål er omdrej-
ningspunktet i den oplysende 
bog ”Kirke og øvrighed”, hvor en 
håndfuld nordiske teologer med 
hver deres indlæg forsøger at be-
lyse toregimentelæren. Ikke kun 
historisk: Hvad mente Luther? 
Men også: Hvad betyder det for 
kirken og samfundet i dag?

Teologerne drøfter bl.a. spørgs-
målene: Hvad var det for en kirke, 
Luther så for sig? Og rummer 
hans lære om de to regimenter 

et potentiale for, at kirken kan 
agere og tydeliggøre sin stemme 
i et senmoderne pluralistisk 
samfund?

Bidragsyderne til bogen repræ-
senterer forskellige teologiske 
positioner. Det drejer sig om 
Agnethe Raahauge, Andreas 
Østerlund Nielsen, Asger Chr. 

Højlund, Gun-
nar Heiene, Ha-
rald Hegstad, 
Knut Alfsvåg, 
Kurt Christen-
sen, Torbjörn 
Johansson og 
Jeppe Bach Ni-
kolajsen.

 Saml ingen 
af tekster er i 
al deres mang-
foldighed både 
oplysende og 
velskrevne, og 
en stor hjælp 
til at gennem-
tænke kirkens 
udfordringer i 
moderne tid.

Langt stør-
s t e d e l e n  a f 
bogens bidrag 
blev præsen-
teret på en stor 

konference, som sidste år blev 
holdt på Menighedsfakultetet i 
Aarhus med titlen ”Kirke, øvrig-
hed og samfund”.

Martin Luther skelnede med 
sin toregimentelære mellem det 
åndelige styre og det verdslige 
styre. Kirken har fået evangeliet 

betroet og skal prædike men-
neskers frelse, og øvrigheden/
staten har fået ”sværdet” eller 
loven betroet, som den skal 
bruge til at opretholde orden i 
samfundet med.

Luthers lære var en del af hans 
opgør med den katolske kirke, 
som, mente han, blandede ånd 
og politik sammen, så det endte i 
et magtmisbrug, hvor mennesket 
blev undertrykt i kirkens navn.

Sidenhen er Luthers toregi-
mentelære selv blevet kritiseret, 
ikke blot for at passivere kirken 
i aktuelle samfundsspørgsmål, 
men også for at være grunden 
til, at så mange tyske kristne kun 
i ringe grad undsagde nazismen 
under Anden Verdenskrig.

”Kirke og øvrighed” er redigeret 
af Jeppe Bach Nikolajsen, der 
bl.a. er lektor og forskningsleder 
ved Menighedsfaktultetet i Aar-
hus og tilknyttet professor ved 
Menighedsfakultetet i Oslo.

Jeppe Bach Nikolajsen m.fl .: 
Kirke og øvrighed
192 sider • 199,95 kr.
Forlaget Kolon

Hvad kan vi bruge Luthers 
toregimentelære til i dag?
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Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

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

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

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

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77
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• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

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

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Eva-Lene 
Sode Nielsen

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

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

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Bogsalg

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI G

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord.  Red. forbeholder sig ret til at for-
korte og udelade indlæg. Se fl ere læserindlæg på side 20.

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

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

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende.
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GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Debat

Religion er en 
ressource i integration

Jeg skal ikke her kommentere Dorthe Ullemoses ophobning af 
løse påstande i sidste uges indlæg. Påstandene er afslørende nok i 
sig selv. Jeg taler ikke om penge, integrationsprojekter, antal migran-
ter osv. Jeg taler om sproget, retorikken, som DF og Ullemose fører 
op til det forestående kommunalvalg. Hvis vi skal gøre os håb om at 
tale MED folk, skal vi også tale pænt OM dem. Og taler vi respektfuldt 
med hinanden, er vi allerede godt på vej mod positiv integration. 

En måde at tale respektfuldt er at anerkende det, vi er fælles om. 
Derfra kan vi så udfordre hinanden på det, vi ser forskelligt på. Jeg 
er kristen og fortæller gerne om Jesu komme, død og opstandelse. 
Her er både ligheder og forskelle mellem islam og kristendom. Men 
blot det, at kristne og muslimer taler troens sprog, forener. Som en 
imam sagde til mig: ”Jo mere kristne selv tror på evangeliet, jo mere 
taler de respektfuldt med mig. De mest nedladende er ateisterne!”

Religion er en ressource i integration. Så ja, vi kristne skal stå ved 
det, vi tror på: At Jesus er Guds søn, at han døde for vore synder og 
overvandt døden ved sin opstandelse. Det vinder kun respekt. Sam-
tidig skal vi anerkende og respektere andres tro og glæde os over 
alt det, vi er fælles om. Og er der bøller af den ene eller anden art, 
som forstyrrer, har vi allerede love og muligheder for håndhævelse. 
Vi behøver ikke at sætte militæret ind i Vollsmose, som Ullemose 
foreslår! I stedet burde vi opskalere Özlem Ceciks dialogkaffepro-
jekt og tale med hinanden. Tænk, hvis 1000 ”gammeldanskere” gik 
ud i Vollsmose og inviterede på kaffe? Det fl ytter meget mere end 
forkromede integrationsprojekter, og så er det meget billigere. 

Summa summarum: Slip tastaturet, gå ud af kontoret, ud i den 
virkelige verden og mød mennesker i øjenhøjde. Så vil mange pro-
blemer være løst, og dyre integrationsprojekter sparet. 

SVEND LØBNER 
FREELANCEJOURNALIST

GL. LUNDEBORGVEJ 32,
5874 HESSELAGER

Forstå hvordan ’I Mesterens 
Lys’ møder mennesker

”I Synspunktet i uge 34 tager Stig Christensen sagen om dy-
retelepati i folkekirken op her i Udfordringen under overskriften 
”Åndeligt frafald”. Han citerer Ole Skjerbæk Madsen for bl.a. at sige, 
at “kontakt til både afdøde dyr og mennesker ikke er kristen praksis.” 
Så klart kan det faktisk siges. Både Stig, Ole og vi er enige om, at 
spiritisme og kristen tro ikke kan forenes. Og derfor er vi kede af, 
at Stig bruger præcis dette citat som et af udtrykkene for det, han 
kalder det “åndelige forfald”, der er i folkekirken.  

Sagen fra Gislinge er et af mange udtryk for, at der i vores folk og 
land fi ndes en længsel og en åbenhed overfor åndelige erfaringer. 
Vi tror, at Gud arbejder og er til stede i den åbenhed for at drage 
mennesker til sig, og at det er vores opgave som Jesu disciple at 
lytte os ind på det, som Gud gør i menneskers liv og i de åndelige 
strømninger, som deres søgen kommer til udtryk igennem. Her kan 
vi lede efter broer for evangeliet og komme folk i møde. Det kan ske 
både ved, at vi er til stede i andre åndelige miljøer, og det kan ske 
ved at invitere andre ind i vores miljø i kirken. I begge tilfælde for 
at vi respektfuldt og fordomsfrit kan lytte til deres erfaringer, så vi 
bedre kan forstå deres udgangspunkt, og for at vi kan dele vores liv 
og erfaringer med Jesus med dem på en relevant måde. 

Og så et lille hjertesuk: En samtale med Ole eller os andre 
kunne måske have fået den misforståelse af vejen, at I Mesterens 
Lys-arbejdet ønsker spiritistiske praksisser ind i kirken. Dette er 
selvfølgelig ikke tilfældet. Tværtimod ønsker vi i alt, hvad vi gør, at 
være ledt og vejledt af Jesus Kristus.

TORSTEN BORBYE NIELSEN, 
MISSIONSPRÆST I AREOPAGOS

THOMAS FROVIN, PROJEKTLEDER I AREOPAGOS. 
BEGGE OLE SKJERBÆK MADSENS EFTERFØLGERE 
SOM LEDERE AF ”I MESTERENS LYS”

Torsten Borbye Nielsen (tv) og Thomas Frovin er landsledere af ’I 
Mesterens Lys’, og svarer her på Stig Christensens kritik fra et 
indlæg i uge 34.
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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 

Lørdag  16. september kl. 14.00

Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, 
København. Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Tværkirkeligt møde
Tidligere Aktivitetscenteret i Holstebro 

fortsætter som stue-møder
Fredag den 8. september kl. 19.30

Hos Mary og Kurt Davidsen, Svendshøjvej 7, 7830 Vinderup
Taler: Hans Berntsen
Alle er velkomne!

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: Gul weekend for IM i Strandby på “Hvide Klit “ lejren.
4. sept. 14.30 Rundvisning af rumænsk kor f. balkanmissionen
5. september 19.30 KFUM & KFUKs familiearbejde Impuls, Jyllands-
gade 1a, 8700 Horsens. Emne: Jagten på Noahs Ark.
16. Sept. 10-18 Undervisningsdag om Healing Rooms, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld m. Carrie og Hans Lautrup. - Henri medvirker. 
19. sept. kl. 14.30: Mellem Venner, Betaniakirken, Aalborg: Noahs Ark.
30. sept. kl. 19: Steve Meyering fra USA underviser om profetisk tjeneste 
og profeterer. Udf., Jernbanegade 1, 6070 Chr. - Henri er mødeleder.

Den sidste mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld..

Orla Lindskov Christensen:
Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 10. september 2017 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

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

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du indenfor 14 dage kan fortryde et køb, som du 

har foretaget over internettet?

Husk at kontakte din advokat, når du har

brug for et godt råd.

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.

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

20.-22. marts på Familiehøjskolen ved 
Herning? Der er stadig ledige pladser.

Se www.aegteskabsdialog.dk

25.-27. okt. på Fredericia Sømandshjem 
Gør noget godt for Jeres ægteskab

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

27. - 29. oktober på
Den Gamle Grænsekro, Christiansfeld

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

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 

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

Bogsalg

Erhverv

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. 10/9 kl. 10:30
Claus Møller
TEMA:  Mirakler & Helbredelser

Søndag 17/9: Benny Mikkelsen -  Gud er for dig, i Kristus
Søndag 24/9: Peter Kjær

Søndag d. 3/9 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA:  ”Men alle tings 
 ende er nær”
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 34:

Ingemar Djurhuus
Skelagervej 237
8200 Aarhus N

Kodeord: strandløve

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 
14. september 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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Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nød-
vendigvis Udfordringens. Obs! 
Max 200 ord. Send til debat@
udfordringen.dk

Debat

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 22 02 - redaktion@udfordringen.dk
Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

Udfordringen’. 

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

kl. 10.00 - 15.00 
- tast 1 for abonnement. 

Diverse

 98,-

129,-

Film om t o

 

 
 
Thomasskolen søger en lærer 
 
På Thomasskolen er der en ledig lærerstilling som barselsvikar i resten af dette skoleår 2017-2018. 
Med tiltrædelse senest den 1. november og gerne før. 
 
Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har ca. 280 elever fra 0.-9. klasse og 35 
medarbejdere. Skolen vægter den kristne profil højt, og har et højt fagligt niveau og en god trivsel. 
 
Om jobbet 
Vi søger en lærer der skal undervise i 0. klasse og i 1. klasse (matematik og kristendom) samt en 
del timer i hjemkundskab og specialundervisning. Stillingen er på 91 %.  
 
Vi forventer af dig 
At du er uddannet lærer. 
At du kan tilslutte dig og arbejde positivt med på skolens værdier. 
At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fællesskab. 
 
Vi tilbyder dig: 
En skole og arbejdsplads med højt til loftet. 
Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangsform. 
Dygtige og velfungerende elever der gerne vil undervises.   
Gode fysiske rammer og faglokaler. 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 22. september 2017 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Lærernes 
Centralorganisation og Finansministeriet. 
Ansøgning med bilag sendes til skoleleder Christian Bruun cbr@thomasskolen.dk 
Kontakt Christian Bruun (31392102) for yderligere oplysninger, eller læs mere på 
www.thomasskolen.dk. 
 

Thomasskolen søger en lærer

Stillinger

Mobiltelefoni
I hjemmet, på gaden, i toget, 

på cykel, i bilen sidder man med 
rattet i den ene hånd og telefonen 
i den anden, alle steder. Og snart 
sagt alle aldersgrupper.

Er vi blevet mere nærværende? 
Nej, tværtimod.

I hjemmet ved middagsbordet 
har man hele tiden opmærksom-
heden henvendt på apparatet.

Personligt har jeg et eksempel 
på, hvor nyttig telefonen den er.

Jeg blev ramt af et rådyr en 
mørk aften på vej fra Århus til 
Randers.

Da var jeg glad for mobil-tele-
fonen, der kunne tilkalde hjælp.

Familie og andre sammen-
komster må absolut ikke være 
styret af telefongrupper, der hele 
tiden bryder samvær med fravær 
desværre.

AGNETE KNUDSEN

STOREGADE 31 
7330 BRANDE

Henri Nissen

Krista Revsbech

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

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), generalsekr. Karsten Bach, 
chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus, bofællesskabsleder Claus Mester.
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Steen Jensen Kis Iversen

Leder til privat vuggestue og børnehave
Vi søger en ny leder, som med høj faglighed, indlevelsesevne, humor og hjertet på re  e sted vil stå 
i spidsen for vores ins  tu  on.

Vejle  ord Vuggestue og Børnehave ligger naturskønt ned  l Vejle Fjord og er en integreret del af 
Vejle  ordskolen. Vi er normeret  l 45 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn.

Du skal lede og udbygge de trygge rammer for børn, forældre og personale, så vi når vores mål om, 
at børn skal blive så dyg  ge de kan - inden for rammerne af vores kristne værdier, udtrykt ved de 
tre H’er – Hjerte, Hånd og Hoved.

Du har ansvar for ins  tu  onens administra  on og for at overholde regler på området. Vi har et 
velfungerende samarbejde med Hedensted kommune og dens ins  tu  oner og har et godt netværk 
af private vuggestuer og børnehaver.

Vi søger en uddannet pædagog med ledelseserfaring, der:
 -   kan iden  fi cere sig med de kristne værdier, børnehaven arbejder ak  vt ud fra.
 - har visioner for børns trivsel og udvikling
 - har en posi  v holdning  l ledelse
 - har erfaring med aldersgruppen 0-6 år
 - kan  ltrække børn  l vuggestuen og børnehaven
 - er synlig i hverdagen
 - kan samle personalet om den fælles pædagogiske linje
 - har en demokra  sk og anerkendende ledelsess  l 
 - er parat  l at tage del i prak  ske daglige gøremål, når der er behov for det
 - vil være en ak  v medspiller i Vejle  ordskolens lederteam, der består af afdelings-  
  lederne for henholdsvis grundskole, e  erskole og gymnasium

Løn og ansæ  elsesforhold følger gældende overenskomst med BUPL.
Der indhentes straff e- og børnea  est, og der tages referencer.

Yderligere oplysninger:
Forventet ansæ  else 1. november/1. december 2017.
For yderligere oplysninger kontaktes:
Rektor Holger Daugaard, tlf. 75895202
Mail: info@vejle  ordskolen.dk 

Ansøgningsfrist 15. september 2017 kl. 12.

Vejle  ordskolen er en kombineret skole, smukt beliggende ved Daugård ned  l Vejle Fjord. Skolen blev grund-
lagt af Adven  stkirken i 1890, fi k sin nuværende placering i 1930 og rummer i dag børnehave/vuggestue, 
SFO, grundskole, e  erskole og gymnasium med i alt 450 elever og 80 medarbejdere. Skolen lægger vægt på 
en god faglig undervisning og bygger på kristne værdier, som rummes i skolens logo: Hjerte, hånd, hoved.

Meget kan
føre os vild

Da jeg lå alvorligt syg og søgte 
alle mulige former for hjælp, blev 
jeg forbavset over, hvor mange 
trossamfund og falske lærer der 
kan dyrkes og føre os vild. Jeg 
havde en onkel, der troede på 
nazismen og var i Tyskland under 
sidste verdenskrig, og da han kom 
hjem, græd han over, at nazismen 
ikke havde sejret. Så der er ingen 
grænser for, hvor vi kan forføres. 
Derfor advarer Bibelen os alle 
mod forkert lære, og Jesus siger i 
Joh. Ev. kap. 14, v. 6 ”Jeg er vejen, 
sandheden og livet, ingen kom-
mer til Faderen (Gud) uden ved 
mig.” Ap. Ger. 4, 11-12: ”Jesus er 
hovedhjørnestenen, og der er ikke 
under Himmelen givet mennesket 
noget andet navn, hvorved vi kan 
frelses.”

Religionsfrihed gør, at alle 
mulige folk må dyrke hvad for en 
tro de vil i Danmark, som Bibelen 
advarer imod. 2. Mos. 20, 3-6: 
”Du må ikke have andre guder 
end mig, du må ikke tilbede eller 
dyrke det, thi jeg Herren din Gud 
er en nidkær Gud, der indtil 3.-4. 
led straffer.

Joh. 2. brev 7, 11 skriver klart, 
at kommer nogle til jer med frem-
med lære, religioner, har de hver-
den Gud eller Jesus. Giv dem ikke 
husly, byd dem ikke velkommen. 
Den, som byder disse mennesker 
velkommen, gør sig medansvarlig 
i deres onde gerninger.

Kristen kultur, islam, nazist-
lære, det er en ny måde at føre 
ukristelige lærer til Danmark. 
Matt. kap. 4, v. 4 - vi skal leve af 
Guds ord.

B. SANGSTAD

H. C. ØRSTEDSVEJ 22C
7400 HERNING

Hosianna.dk

Brev til en ufødt
Kære lille baby
I denne verden, hvor du ikke fi k 

lov at sætte dine små fødder, er 
der mennesker, der er blinde for 
livets mirakler og sande værdier. 
Det er ikke fordi, din mor er en 
modbydelig og ond kvinde, men 
hun er desværre en forblindet én. 

Jeg er så ked af, at jeg aldrig fi k 
lov at møde dig, og det er fordi, at 
det de siger og tænker, er løgn. 
De tror, at du ikke er, og at du 
derfor ikke nødvendigvis behøver 
at være. Din mor troede på den 
løgn og valgte derfor forkert, for de 
har ikke ret. Du er, og du lever, og 
jeg er sikker på, at Jesus gav dig 
den bedste velkomst, da du fl øj 
ind i hans arme. Du er så elsket, 
og du vil aldrig blive glemt. Du er 
værdifuld. Jeg glæder mig til at 
møde dig i Himlen. Dér hvor du 
først fi k lov til at løbe på dine små 
fødder. Vi ses, min lille engel.

Skrevet i sorg over en vens 
abort. 

Forfatteren ønsker at være ano-
nym, men er kendt af redaktionen. 
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR K 
Søndag 3/9
14:00 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus.
Sognepræst Inger Birgitte Bruhn 
Christensen er liturg og prædikant 
12. søndag efter trinitatis, hvor 
evangeliet handler om helbredelse 
af en døvstum. Sendes også man-
dag og lørdag kl. 8.30. 

Lørdag 9/9
19:45 Før Søndagen
13. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Ængstede hjerte” og om lidelsen, 
ensomheden og den endelige
frelse. Bassen Jesper Brun-Jensen 
synger i Vor Frue Kirke i Århus, 
ledsaget på orgel af Anne Lise 
Quorning.

Søndag 10/9
13:45 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus.
13:45 Bispevielse i Maribo Dom-
kirke. Københavns biskop Peter 
Skov-Jakobsen vier den nyvalgte 
biskop Marianne Gaarden i en 
festgudstjeneste overværet af 
både H.M. Dronningen, kirkemini-
ster Mette Bock og repræsentanter 
fra øvrigheden. Gudstjenesten 
begynder med et introitus, skrevet 
til lejligheden af Merete Kuhlmann 
og opført af et kor sammensat af 
fl ere af områdets kirkekor, dirigeret 
af Jan Ole Vanggaard. Maribo 
domkirke blev grundlagt i 1416 som 
Birgittinerkloster, på foranledning 
af dronning Margrete I. Sendes 
også mandag og lørdag kl. 8.30.

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

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, 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.

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

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

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

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

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

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

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

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

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

Radio 

Søndag 3/9
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Ansgarskirken i Morsø Frimenig-
hed. 11. søndag efter trinitatis.
Prædikant: Ole Kobbelgaard.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1))

Mandag 4/9
05.03 Mennesker og tro (P1)
(Genudsendelse fra onsdag).
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 5/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 6/9
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
Biskop in spe Marianne Gaarden 
om det store livskompas. 
Den kommende biskop Marianne 
Gaarden besøger Skurvognen til 
en samtale om tro og hyperkom-
pleksitet. Vært: Anders Laugesen.
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32 og man-
dag 5.03).
 
Torsdag 7/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 8/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 9/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 10/9
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Nørremarks-
kirken, Vejle. Haderslev Stift. 13. 
søndag i Trinitatis.
Prædikant: Tove Bjørn Jensen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Kæresteparret Jonas og Emma er på besøg i radiostudiet hos Riising og Steffensen, hvor det 
første spørgsmål handlede om sex før ægteskab. Men der blev også snakket om Helligånden 
og om ”at blive høj af lovsang”. 

Morgenandagten 
på DR K

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

DR-værterne Mads Steffen-
sen og Jacob Riising kunne 
godt tænke sig at blive lidt 
klogere på det kristne ung-
domsmiljø. 

Derfor slog de Nærradio-
fonien op midt i Å-festivalens 
campingområde i Pinsen, og i 
to dage inviterede de unge ind 
i studiet til en snak om, hvad 
det fede ved Gud og Jesus 
egentlig er.

I løbet af de to dages besøg 
kiggede fl ere unge indenfor i 
DRs campingvogn, der funge-
rede som radiostation. Der blev 
snakket om tro, tvivl, kærester, 
sex, abort, sygdom m.m. Alle 
besøg blev sendt live på festi-
valen.

Besøget blev til den 3. udsen-
delse i programserien Nærra-
diofonien, hvor de to DR-værter 
kigger nærmere på nogle af de 
miljøer, der ikke så ofte er fokus 

på i Danmark. Udsendelsen kan 
frem til den 27/9 ses på dr.dk. 
Den blev sendt første gang på 
DR 1 tirsdag den 29/8.

Hvert år i Pinsen samles mere 
end 3000 unge til Å-festival, 
Danmarks største kristne musik-
festival, hvor omdrejningspunktet 
er lovsange, kristne bands og 
seminarer. 

Lisbeth

Riising og Steffensen mødte de unge 
på Å-festival til en snak om Gud

Marianne Gaarden er nyvalgt 
biskop over Lolland-Falster 
Stift. Hun bispevies i Brabrand 
Kirke ved Aarhus søndag den 
10.9. Gudstjenesten transmit-
teres direkte på DRK fra kl. 
13.45. 
Den kommende biskop er også 
gæst i Mennesker og Tro på P1 
onsdag den 6.9 kl. 13.03.

Udfordringens Webshop - Bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

WAR ROOM
En fi lm om bønnens kraft 
WAR ROOM, som er skabt af brødrene bag Fireproof og Coura-
geous, er et medrivende drama, der med humor og hjertevarme 
udforsker den magt, som bønnen kan have på alle aspekter af 
vores liv. Ægteparret Tony og Elizabeth Jordan ser ud til at have 
det perfekte liv, men bag facaden er familielivet ved at gå i styk-
ker. Godt hjulpet på vej af den ældre kvinde fr. Clara går Eliza-
beth i kamp for at redde sit ægteskab. Med danske undertekster.

115 minutter. Kr. 98,-

Hacksaw Ridge
Han insisterede på at gå i krig uden våben ...  
Film fra Anden Verdenskrig om den unge kristne soldat Desmond 
Doss, der går i krig for at redde liv - ikke for at slå ihjel. 
Først bliver han forfulgt af sine egne, fordi han nægter at bære 
våben, men han ender med at redde deres liv. 
Det femte bud ”Du må ikke slå ihjel” står gennem hele fi lmen i 
stærk kontrast til krigens ubarmhjertige virkelighed.
Instruktør: Mel Gibson. Baseret på virkelige hændelser.
Med danske undertekster.

139 minutter. Kr. 129,-

Alone in Berlin
Om et tysk ægtepars modstand mod Hitler ...  
’Alene i Berlin’ er et krigsdrama fra 1947 baseret på Otto og Elise 
Hampels liv i nazityskland under Anden Verdenskrig. Da Otto og 
Elises søn dør i Frankrig, begynder parret at skrive postkort for at 
opfordre folk til at protestere mod Adolf Hitler og det nazistiske 
regime. Inden længe får Gestapo øjnene op for dem, og det sæt-
ter gang i en drabelig omgang katten efter musen.
Med Emma Thompson. Prod. år 2016 

99 minutter. Kr. 98,-

Find dine fi lm i Udfordringens webshop
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Musik
TJEK

Jeg har virkelig nydt vores tid sammen i dag. Hvad 
siger du til, at vi gør det til en fast ugentlig aftale?

K
unstner: Freedom

 W
orship   - Titel: T

he Veil  -  G
enre: Lovsang  -  Forhandler: itunes - P

ris: 69 kr.

”Kom og mød en ungdomspræst”
Den københavnske folkekirke byder på events og live-koncerter ved Ungdommens Folkemøde. 

”Jeg kender ikke mange, fak-
tisk ingen, der med meget ta-
lent og lidt arbejde er blevet til 
noget. Men jeg kender mange, 
der med lidt talent og meget 
arbejde er kommet langt i deres 
karriere”.   

Sådan indledte Lasse Hen-
ningsen fra Musikkens Hus i 
Aalborg sin festtale for de over 
150 fremmødte, da Akademiet på 
Mariager Efterskole slog dørene 
op lørdag d.19 august og bød 27 
teenagere velkommen. 

Tid til fordybelse
Foran eleverne er et år, hvor 

de får tid med mentorer og un-
dervisere til at fordybe sig i deres 
talent og blive grundfæstet i 
deres tro og karakter. Akademiet 
tilbyder talentundervisning for 
teenagere, der er interesseret 
i iværksætteri, skuespil, musik 
eller lederskab. Fra næste år kan 
man også vælge elitefodbold eller 
kommunikation.

- Akademiet handler om an-
svar, karakter, at være anderle-

des og om discipelskab, sagde  
Dan S. Jacobi, der er formand 
for kirkenetværket Mosaik, og 
blev ved gennem akronymet for 
Akademiet til han endte med T 
for talent.

Akademiets leder, Mor ten 
Iversen, fortæller: 

- Akademiets vision er at dyg-
tiggøre unge mennesker i deres 
gudgivne talenter, men også at 

give dem en dybde i deres tro 
og karakter, så de står fast i en 
verden med konstant forandring 
og værdiskred. 

Han fortsætter: 
- Vi ønsker at se dygtige kristne 

gå ud i samfundet og gøre en 
forskel, bringe det kristne håb ud 
til steder og personer, vi ikke når 
til dagligt i kirkerne – det være 
sig erhvervslivet, i kunsten eller 
sporten.

Efterskolen har ombygget den 
tidligere administrationsbygning 
til at kunne huse de nye elever, 
tre nye medarbejdere samt un-
dervisningslokaler og dagligstue.

Talentet skal tjene Gud
Akademiet er en overbyg-

ning på Mariager Efterskole for 
elever, som har afsluttet 9. eller 
10. klasse, og som oplever en 
interesse og lyst til udvikling på 
de forskellige talentfelter. 

Akademiet ønsker at formidle 
troen på, at den enkelte er udsty-
ret med Gudgivne talenter, som 
han/hun skal gøre brug af for at 
udfylde en særlig plads og gøre 
en forskel i sin verden. Talentet 
er således ikke blot blevet givet 
for, at vedkommende kan udføre 
et arbejde, opnå succes eller 
tjene penge. 

På Efterskolernes Dag d. 24/9 
præsenterer Akademiet sine nye 
talentfelter – blandt andet et nyt 
fodboldfelt i samarbejde med 
Superligaklubben Hobro IK.

Lisbeth

På talentskole i Mariager
Den nye overbygning ’Akademiet’ på Mariager Efterskole kom godt fra start med 27 elever på holdet.

På åbningsdagen var Aka-
demiets dagligstue stuvende 

fuld, da selskabet rykkede 
indendørs pga. vejret. Øverst 

ses det røde bånd og den 
gyldne saks som markerede 

Akademiets åbning.

Lasse Henningsen, adm. direk-
tør for Musikkens Hus i Aalborg, 
indledte Akademiets indvielse. 

Dan S. Jacobi, formand for 
kirkenetværket Mosaik, talte 
om karakter og discipelskab.

På dette lovsangsalbum fokuseres der på, at vi som 
kristne er Jesu brud. Igennem albummet synges der om 
dette fra forskellige vinkler. 

Det udmærkede band ‘Freedom Worship’ er fra Freedom 
Church of Moncks Corner i South Carolina i USA. De begyn-
der med det optimistiske, proklamerende nummer ‘Forever 
Alive’. Musikken er i den bløde lovsangsgenre, som de fl este 
aldersgrupper vil kunne synge med på. 

Albummet er bygget op omkring tre dele: Act I, Act II og Act 
III. Act I handler om Jesus, Act II handler om os, kirken og Act 
III forener de to i det åndelige bryllup. På sang nr. 8 prædiker 
pastor Shawn Wood om det, som Jesus gjorde, hvor han ved 
sin død rev forhænget mellem Gud og os væk. Det er en optakt 
til det smukke nummer med den passende titel ’The Veil’. Den 
lidt over tre minutter lange prædiken kan måske godt virke 
forstyrrende, når man hører albummet igennem fl ere gange. 
Jeg er generelt ikke så vild med, at man skal høre den samme 
prædiken igen og igen, men det fungerer okay her, synes jeg.

Musikken er varierende og iørefaldende. Det er eftertænk-
somt, og der er plads til at dvæle ved teksterne og de bibelske 
sandheder. Og netop teksterne er stærke, fordi de refl ekterer 
et budskab, som er stærkt. Jeg kan godt lide ideen om at lave 
et klart konceptbaseret album, så man kan dykke lidt ned i 
mysteriet, løftet og håbet om evigheden med Gud.

Så trænger du til dét, eller har du bare lyst til et nyt, solidt 
og godt lovsangsalbum, så vil dette her ikke være et dårligt 
bud. Jeg er ikke blæst bagover i ellevild begejstring, men 
mindre kan også gøre det. 

Henrik Engedal

Det åndelige
ægteskab

Kom og mød en ungdoms-
præst, deltag i en samtalesalon 
om livet og døden, prøv en 
anonym chat med en præst 
eller få en personlig snak med 
Københavns biskop.

Sådan lyder t i lbuddet fra 
den københavnske folkekirke 
til gæsterne på Ungdommens 
Folkemøde (UFM) den 7. - 8. 
september. 

Folkekirken i København øn-
sker at bruge anledningen til at 
komme ud af kirken og møde de 
unge dér, hvor de er.

- Ungdommen kan være en 
svær tid, og mange er usikre og 
tvivlende, fx når det handler om 
relationer og valg af uddannelse. 

Dette er helt naturligt, og vi vil 
gerne give de unge mulighed for 
at sætte ord på disse ting og tale 
med dem om det i løbet af mødet, 
siger Charlotte Cappi Grunnet, 
der er koordinator for aktiviteterne 
i folkekirkens telt og til daglig 
arbejder som studenterpræst 
på Frederiksberg, bl.a. på CBS. 
I sit daglige arbejde får hun ofte 
henvendelser fra unge, som har 
brug for en snak om det, de går 
og tumler med.

Ligesom ved sidste års ung-
domsfolkemøde vil Københavns 
biskop, Peter Skov-Jakobsen, 
være til stede i folkekirkens telt for 
at møde og tale med de unge. I år 
vil han være i teltet torsdag den 
7. september kl. 09.30 – 11.00.

UFM er en demokratifestival 
med op mod 80 aktører og afhol-

des i Søndermarken, København.
Lisbeth

Gæster i folkekirkens telt ved Ungdommens Folkemøde sidste 
år. Foto: Sille Arendt
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Mirjam Røgeskov
Forfatterspire og journalist

Af Steen Jensen

Hun var engang en af verdens 
hotteste pornostjerner. I dag 
er Brittni De La Mora en hen-
given kristen, der opfordrer 
unge piger til at vente med 
sex.

Sidste år giftede hun sig med 
den ledende pastor i Cornerstone 
Church i Californien - Richard 
De La Mora – og siger, at hun 
og Richard ventede med sex til 
de var gift.

Hun er i dag ungdompastor i 
kirken i San Diego og prædiker 
jævnligt side om side med sin 
mand.

- Jeg bekymrer mig ikke om 
min fortid. Jeg ønsker at lære 
mine børn, at vi alle har en fortid, 
og vi ikke dømmer nogen for den, 
siger Brittni De La Mora.

Over 275 fi lm
Hun voksede op som Brittni 

Ruiz, men blev kendt under sce-
nenavnet Jenna Presley. Under 
det navn indspillede hun mere 
end 275 pornofi lm over syv år.

Som teenager led hun af ano-
reksi, følte sig afvist og uelsket. 
Hun begyndte som topløs danser 
som bare 16-årig.

- I hele min barndom havde jeg 
følt mig afvist, at jeg ikke var god 
nok, at jeg ikke hørte til. Tilråbene 
og klapsalverne fra publikum fi k 
mig til at føle mig godt tilpas. For 
første gang fi k jeg at vide, at jeg 
var smuk, siger Brittni.

18 år gammel lod hun sig lokke 
til at indspille sin første pornofi lm.

Da en filmproducer en dag 
fortalte hende, at hun var smuk 
og ville gøre sig godt i ”romantiske 
fi lm”, som han kaldte det, lod hun 
sig lokke af udsigten til mange 
penge, samtidig med at hun 
tørstede efter at blive anerkendt 
og bekræftet.

- Jeg tænkte: Jeg smider al-
lerede tøjet for penge, så hvorfor 
ikke gå et skridt videre? Jeg 
tænkte, at jeg kunne tjene endnu 

fl ere penge og stadig gøre skolen 
færdig. Jeg troede ikke, det ville 
få så forfærdelige konsekvenser, 
siger hun.

Nedtur og stoffer
Pornoindustrien gav hende 

penge og opmærksomhed, og ef-
terhånden vandt hun fl ere priser, 
og hver gang hun fi k en pris, følte 
hun, at hun havde udrettet noget. 
Mandemagasinet Maxim kårede 
hende til én af de 12 hotteste 
pornostjerner i branchen.

Men intet fyldte hendes råb ef-
ter kærlighed. Hun gled længere 
og længere ud i depressioner og 
tog stoffer bare for at klare hver-
dagen, bl.a. kokain og ecstasy. 

- Udadtil smilede jeg, men 
indvendigt græd jeg, siger Brittni.

- Jeg kunne ikke fi nde ud af, 
hvorfor jeg levede, hvorfor jeg 
var på denne jord. Jeg havde 
ikke noget virkeligt formål. Jeg 
vågnede om morgen, tog stoffer, 
tog afsted for at have sex, fi k en 
pengecheck, købte fl ere stoffer, 
siger hun.

Hørte Gud tale
Hun begyndte med porno i 

2005.
Tre år inde i sin karriere var hun 

på et lavpunkt. Hendes bedstefar 
tog hende med i The Rock Church 
i San Diego, hvor hun mærkede 
snerten af håb. Hun løftede sin 
hånd og sagde ja til Jesus – og 
fi k en bibel med sig derfra – men 
hun vendte ikke tilbage.

I stedet fortsatte hun med at 

lave pornofi lm. Først i november 
2012 kvittede hun branchen. 
Mens hun pakkede for at fl yve 
til en fi lmindspilning i Las Vegas, 
hørte hun en stemme inden i: Tag 
din bibel med dig!

På fl yveturen læste hun i Jo-
hannes Åbenbaringens 2,20 og 
blev overbevist om, at Gud talte 
direkte ind i hendes liv. 

- Det talte til mig, at jeg ikke 
skulle gøre det, jeg gjorde i mit 
liv. Jeg undskyldte og bad Gud 
om tilgivelse, siger Brittni.

Hun kappede på stedet alle 
bånd til pornoindustrien, og 
året efter traf hun i Cornerstone 
Church sin kommende mand, 
Richard.

Undervejs i processen blev hun 
også stærkt inspireret af XXX 
Church, der er en kristen orga-
nisation, som forsøger at hjælpe 
pornostjerner ud af branchen 
og også hjælpe mennesker, der 
kæmper med pornoafhængighed. 

Vent med sex!
Brittni De La Mora er i dag 30 

år, og selv om hun stadig giver 
interviews om sin fortid og har 
mange videoklip på YouTube om 
sin baggrund og omvendelse, ser 
hun sig ikke tilbage.

- Gennem Kristus er jeg i stand 
til at se mit liv med kærlighed. For 
første gang i mit liv havde jeg 
fundet sand kærlighed. Det føltes 
så godt, at ikke bare elskede min 
Skaber mig, men han elskede 
mig efter hver et fejltrin, jeg havde 
lavet, siger hun.

Hun er lykkeligt gift med pastor 
Richard, og selv om seksuel 
afholdenhed før ægteskabet var 
svært for parret, gennemførte 
de det. I dag opfordrer hun unge 
kvinder til at vente med sex. Op til 
ægteskabet levede Brittni i cølibat 
i 3 år og hendes mand i 7.

- Jeg tænker: Hvis en eks-
pornostjerne kan vente med at 
have sex til ægteskabet, så kan 
enhver anden også gøre det, 
skrev hun for nyligt på sin blog 
på internettet.

Fra porno til pastor
Brittni De La Mora – tidligere pornostjerne – blev kristen og opfordrer unge til at vente med sex.

Brittni blev sidste år gift med pastor Richard.

Brittni og Richard prædiker jævnligt sammen i Cornerstone Church.

Længslen efter at blive bekræftet og anerkendt lokkede Brittni ind i pornoindustrien. I dag lever hun et nyt liv som ungdomspastor i Cornerstone Church.

Hvis du tilhører Jesus, er du ikke et almindeligt menne-
ske, men behandler du dig selv som almindelig, bremser 
det Guds kraft i dit liv. 

Jeg har tidligere skrevet en klumme ud fra historien om Peters 
syn, hvor han ser en dug med kød. Klummen handlede om, at vi 
ikke må kalde urent, hvad Jesus har kaldt rent, når vi kommer 
til at se mange mennesker i kirken, som vil være anderledes, 
end vi er vant til. Historien om Peter og dugen talte dog til mig 
på to planer, så her kommer det andet plan:

Peter ser et syn af en dug med forskellige dyr på, som Loven 
forbyder jøderne at spise. Da Gud siger, at Peter skal spise 
dyrene, nægter han med henvisning til, at han aldrig har spist 
noget urent. Gud svarer: ”Det, som Gud har erklæret for rent, 
må du ikke kalde urent” (Apostlenes gerninger 10,15 BPH). Det 
græske ord for ”urent” er koinoó, som både kan betyde uren, men 
også ”at gøre almindelig” eller ”ikke speciel”. HELPS ordstudie 
siger, at koinoó udtrykker, når man behandler noget helligt 
som almindeligt eller ikke specielt. Det gælder nok for mange 
kristne i jantelovsDanmark: vi behandler os selv og hinanden 
som almindelige eller ikke specielle, selvom vi jo er sønner og 
døtre af Gud den Almægtige. Når vi tilhører Jesus, er han i os 
ved Helligånden, og derfor har vi Guds mægtige kraft i os – vi 
er ikke almindelige… vi er faktisk overnaturlige, fordi vi har en 
overnaturlig Gud i os. 

Jesus siger direkte: ”Det siger jeg jer: De, der tror på mig, skal 
gøre de samme undere, som jeg har gjort; ja, de skal gøre endnu 
mere, for jeg er på vej til Faderen” (Johannes 14,12 BPH) – og 
der er ikke noget at tage fejl af: vi skal gøre større gerninger 
end Jesus, men det kommer vi ikke til, hvis vi kun ser os selv 
og hinanden som almindelige. Vi må før alt 
andet bede om større åbenbaring af vo-
res sande identitet som søn og datter 
af Faderen, så vi forstår, hvem vi i 
sandhed er i Jesus Kristus.   

Du er ualmindelig

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
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Ti orange solmodne appelsiner blev lige forvandlet til to 
vitaminbomber i høje glas. Susanne sørgede igen for, at jeg 
slet intet skal mangle. 

Da jeg var dreng, var tiden en anden. Vi fi k appelsiner, men kun 
til jul, og det var stort. En appelsinvand kom også på bordet juleaf-
ten; den skulle holde længst muligt i juledagene. På tredjedagen 
var kuldioxiden forsvundet, og erindringen om denne oplevelse er 
ikke boblet væk. I dag kæmper hele verden med at få kuldioxiden 
- CO2 - væk fra atmosfæren. 

Årtiers manglende mådehold gør, at drivhusgasserne er et sti-
gende problem, senest aktuelt med USA’s udgang af Paris-aftalen. 
Da jeg var dreng, følte vi ikke, at vi manglede noget; mine venner 
fi k jo også kun én sodavand! Tiden forandrer sig, goderne er blevet 
fl ere, og vores planet vånder sig under de klimatiske forandringer. 

Mennesker bekymrer sig, men det gør hunde og fugle ikke. Vores 
hund Olivia logrer og smiler, fuglene synger glade sange om ”jeg 
skal intet mangle”. Hvorfor synger fuglene så meget? Er det, fordi 
fuglene hverken bekymrer sig eller sammenligner størrelsen på 
deres rede med naboens? Synger fugle og særligt lærker egentlig 
ikke meget mere end mennesker?

Fugle er som mennesket optaget af livet. Måske den megen 
sang giver ekstra energi til det daglige arbejde? 

I høje lyse toner kvidrer de livsvisdom ud. Den livsvisdom at 
Gud har omsorg for dem og ikke mindst for mennesker. De og vi 
skal intet mangle. 

For mennesket er det dog fortsat store ord, de ord, der lyder, at 
vi ligefrem intet skal mangle.

Kan der være forskel på, hvad der behøves og der ønskes? 
Behøver mennesket det, som naboen har?

Er hemmeligheden ikke at leve hverken i fortid eller fremtid, men 
netop tilfreds i nuet?

Det er måske netop denne livsvisdom, som fuglene synger ud.

”At mangle” skal ikke opfattes på den måde, at mennesket 
bare kan pege og ønske løs som i en bolsjebutik i et bolsjekogeri. 
Gud har lovet, at vi ikke skal mangle tøj og mad. Gud ved, hvad vi 
egentlig har brug for. Vores opfattelse af at mangle må derfor ofte 
revideres, for det, vi tror vi mangler, har vi muligvis slet ikke brug 
for eller godt af at få.

Det er vidunderligt trygt at gå af sted med Herren som Min 
Hyrde og da vide og erfare, at jeg intet kommer til at mangle. 
Livets fornødenheder og fællesskaber har Hyrden lovet at sørge 
for. Bekymringer kan komme, men forsvinder og opsuges i fokus 
på nuet og i hjertefællesskabet med Hyrden. Hyrden ved bedst, 
Hyrden kender al timing. Hyrden kender de næste skridt.

Det glædelige er, at Hyrden gerne vil forklare, lade os erfare 
samt lede os ind i den virkelighed, at når himlens og universets 
herre og skaber går med og leder fåret, hvad er så problemet? 

”Roms får” og senere de ”gæve gallere” og vi, vikingernes 
efterkommere, fi k af Paulus i Romerbrevet kap.8:31-32 også lov 
til at læse: ”Er Gud er for os, hvem kan da være imod os? Han, 
som ikke sparede sin egen søn, men gav 
ham hen for os alle, vil han ikke med ham 
skænke os alt?” 

Hvornår holder vi op 
med at bekymre os?

- Det er en ære at byde spillere 
fra 50 forskellige lande velkom-
men til Oslo og Norge, sagde 
kronprinsesse Mette-Marit, før 
hun åbnede Homeless World 
Cup med et velplaceret mål.

Homeless World Cup, eller VM 
i gadefodbold, arrangeres i år 
for 15. gang og foregår i Norge 
fra 28. august til 6. september. 
Turneringen samler hjemløse fra 
forskellige lande.

I år samler cuppen over 500 
spillere fra 54 nationer. Nogle 
af deltagerne har en fortid med 
misbrug, nogle sover på gaden og 
andre har kun et skur med bliktag 
som ly for vejr og vind.

Formålet er, at de alle mødes 
på fodboldbanen uden fordomme 
og knytter venskaber for livet. 
Samtidig er håbet, at fodbold bli-
ver et værktøj til positiv udvikling 
og vækst i spillernes liv.

Parade gennem Oslo
Før den offi cielle åbning gik 

alle holdene i optog fra Oslo S 
til Rådhusplassen, hvor alle de 
omkring 450 kampe bliver spillet. 

Der var god stemning, flag, 

musik og dans, da holdene mar-
chede gennem gaderne anført 
af tre politiheste samt Forsvarets 
Stabsmusikk.

Over 300 frivillige fra flere 
lande hjælper med afviklingen af 

gadefodboldcuppen.
Den første Homeless World 

Cup foregik i Graz i Østrig i 2003. 
Siden 2008 har der også været 
kvindehold med, og i år deltager 
48 herrehold og 24 kvindehold.

Kampene spilles i 2 omgange 
a’ 7 minutter afbrudt af et minuts 
pause. Spillerne må kun deltage 
i Homeless World Cup én gang. 

Ombold fra Danmark
Også Danmark er repræsen-

teret i år med hold udvalgt og 
trænet af NGO’en OMBOLD, som 
arbejder i ni danske byer. 

KPK/Bodil

Mette-Marit åbnede 
’VM i gadefodbold’
Frelsens Hær i Norge er lige nu vært for ”Homeless World Cup”.

Gadefodbold har sine egne regler. Banen er 22 x 16 meter og 
kun tre spillere plus en keeper fra hvert hold må være på banen 
samtidig. Hvert hold kan have max. 8 spillere.

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

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

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

Få et abonnement på Udfordringen. Bestil i dag!
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