
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.
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den fælles kristne ugeavis

Ny andagtsbog! 

Fra forfatteren til 
den populære 
“Jesus Kalder”

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

Hvis du ikke får avisen, bedes du STRAKS give besked, 
da problemet så bliver opdaget og taget hånd om. 

Skriv det på hjemmesiden udfordringen.dk - hvor der 
fi ndes et link ”Udeblev avisen?” Så får Bladkompagniet 
straks besked - og du får avisen senest onsdag. 

Du er velkommen til at ringe til Udfordringen, men det 
koster porto, hvis vi sender avisen - og du får den senere. 

Danskere bakker op om Israel
ved Løvhyttefesten i jubelåret
Mindst 50.000–60.000 men-
nesker deltog i Jerusalem-
marchen under løvhyttefesten, 
fortæller israelsk radio. 

David Parsons, der er senior-
talsmand i Den Internationale 
Kristne Ambassade Jerusalem 

(ICEJ) siger til Udfordringens 
korrespondent, at der sammen 
med de marcherende var i alt 
op imod 200.000 marcherende 
og tilskuere, som var ude på 
gaderne. Det koster nemlig en 
afgift at deltage i selve marchen, 
så mange smutter med.

– Vi havde næsten 5.000 
deltagere fra hundrede nationer 
med på marchen. Der var også 
flere andre kristne grupper. 
Jeg tror, der var 8.000 til 9.000 
kristne, som gik gennem Jeru-
salems gader, siger han.

Ifølge Parsons var der 188 fra 

Finland, 144 fra Norge, 45 fra 
Danmark og 24 fra Sverige med 
til ICEJs fest. Færøerne stod 
ikke på listen, men også deres 
fl ag vajede under marchen.

– Jerusalem-marchen er en 
tradition, som går over 60 år 
tilbage i tiden. I år, hvor vi fejrer 

genforeningen af byen, er det 
endnu mere spændende. I løbet 
af denne højtid har Jerusalem 
hundrede tusinder besøgende 
og turister, som nyder det ma-
giske ved byen, dens pragtfulde 
udseende og vore unikke at-
traktioner, sagde Jerusalems 

borgermester Nir Birkat.
Mens det tidligere mest var 

amerikanere og europæere, kom-
mer der nu stadig fl ere fra Asien 
og Afrika.

Læs reportagen  side 3. 

Et udsnit af de danskere, som deltog i Jerusalem-marchen for at fejre Israels genopståen i 1948 og for dets ret til at eksistere indenfor sikre grænser. Foto: Lars Madsen.
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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 oktober: helligdommen
Kodeordet for oktober gælder til mandag 6/11 kl. 9.

Ugens bedeemner
* Bed for de 15.000 danske børn, 

som hvert år aborteres i Danmark. 
* Bed om, at ”dødshjælp” afsløres. 
* Bed for en god samfunds-moral. 

* Bed for byråd og regioner til 
kommunevalget 21. november.

´´* Bed imod kriminalitet og bander. 
* 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

Af Steen Jensen

- Er drab den mest barmhjer-
tige respons? spørger Anne 
Bodilsen, der er formand for 
Kristelig Lægeforening, efter 
at TV2 har sat spot på emnet 
aktiv dødshjælp eller assisteret 
selvmord med en dokumentar.

Anne Bodilsen er glad for, at 
debatten holdes i kog, fordi det er 
en meget vigtig sag. Men Kristelig 
Lægeforening holder fast i sin 
modstand.

- Argumenterne for aktiv døds-
hjælp er nemme at følge. Og vel 
derfor bliver de også forførende. 
De to argumenter for aktiv døds-
hjælp, som oftest bruges, er 
retten til selvbestemmelse og 
barmhjertighedsprincippet. Altså 
ønsket om at hjælpe et lidende 
menneske. 

- Barmhjertigheds-argumentet 
er enormt stærkt følelsesmæs-
sigt. Og vi har selvfølgelig pligt til 
at række ud og hjælpe, når et an-
det menneske lider. Men er drab 
den mest barmhjertige respons? 
spørger Anne Bodilsen.

Hun mener, at fortalerne for 
aktiv dødshjælp ofte får det frem-
stillet, som om at tusinder dør 
under svære smerter og under 
frygtelige forhold. Det er oftest de 
historier, der kommer i medierne, 
mener hun.

- Sandheden er, at langt de 
fl este sover helt stille og roligt ind. 
For dem, hvor der er smerter, kan 
man med god palliativ behandling 

ikke blot behandle den fysiske 
smerte. Man kan også arbejde 
med de åndelige, psykiske og 
relationelle problemstillinger.

- At der så kan være mangel på 
ressourcer og penge til palliative 
teams og hospicepladser kan vel 
umuligt være et godt argument 
for at dræbe i stedet, siger Anne 
Bodilsen.

Flertal for aktiv 
dødshjælp, men…

I den danske befolkning viser 
forskellige undersøgelser, at mel-
lem 60 og 80 procent er fortalere 
for aktiv dødshjælp, men Anne 
Bodilsen er skeptisk overfor den 
slags meningsmålinger.

Dels fordi, mener hun, at der 
svares ud for en almindelig fore-
stilling om alvorlig sygdom, dels 
fordi spørgsmålene typisk vil 
være positivt formuleret og inde-
holde ord som ”hjælp”, ”ubærlig 
lidelse” og ”frivillig og velovervejet 
beslutning”.

- Det, folk formentlig svarer 
på, er, at de ikke synes, at nogen 
skal lide, siger Kristelig Lægefor-
enings formand.

Anne Bodilsen stiller også 
spørgsmålet, hvem der overho-
vedet er egnet til at bedømme, 
hvornår en lidelse er ubærlig.

- I Holland kan man få ak-
tiv dødshjælp, hvis man lider 
ubærligt. I England er der stillet 
forslag om at indføre aktiv døds-
hjælp for alle med en forventet 
levetid under 3 måneder. Så der 
opstilles arbitrære grænser for, 

hvornår noget er udholdeligt, og 
hvornår en person lider så meget, 
at der kan anmodes om aktiv 
dødshjælp. 

- Men hvad er en ubærlig 
lidelse, og hvem kan afgøre, 

hvornår der er tale om en ubærlig 
lidelse? I Holland er det en læge, 
der skal afgøre det, og kan en 
læge dét? En person med svær 
depression kan måske fi nde, at 
livet er uudholdeligt og få lov til 
aktiv dødshjælp i Holland, men 
ikke i England, som forslaget der 
ser ud, for vedkommende er ikke 
terminalt syg. Det er altså meget 
subjektivt. 

- Og hvad med personer med 
demens, svære handicaps, hjer-
neskader og psykotiske vrang-
forestillinger? De kan måske 
ikke selv tage stilling til aktiv 
dødshjælp. Er det sådan et syn på 
menneskelivet, vi ønsker i Dan-
mark? spørger Anne Bodilsen.

Selvbestemmelse?
Kristelig Lægeforening mener 

heller ikke, at argumentet om pa-
tientens selvbestemmelse holder.

- Det virker umiddelbart til-
forladeligt og ligetil. ”Det er mit 
liv- selvfølgelig må jeg selv be-
stemme”. 

Men det er ikke så ligetil. For 
hvad for et samfund ville det 
være, hvis det skulle hjælpe bor-
gere med at dø under en hvilken 
som helst omstændighed eller 
for en hvilken som helst grund? 
Hvis det var socialt accepteret at 
dræbe depressive med selvmord-
stanker, ensomme, demente, 
syge?

- ”Nej, der skal selvfølgelig 
være rammer for det”, vil tilhæn-
gerne af aktiv dødshjælp sige. 
Og allerede dér har man så ind-
skrænket selvbestemmelsen og 
modarbejdet sit eget argument. 
De vil også sige, at det selvføl-
gelig skal være et frivilligt valg. 

Men hvordan sikrer vi, at ingen 
vælger aktiv dødshjælp, fordi de 
er bange for at være til besvær? 
Det er en illusion at tro, at vi ikke 
påvirkes og influeres af vores 
omgivelser, og det kan spille ind 
på ønsket om at dø, siger Anne 
Bodilsen.

Hun understreger, at vi må 
fastholde, at menneskets værdi 
ikke ligger i dét, vi kan, men i at 
vi er skabt i Guds billede. Det 
betyder, at vi er her i fællesskab 
og er afhængige af hinanden, og 
at vi er i vores gode ret til at være 
til besvær.

- Vi har på alle måder pligt til 
at tage vare på svage og yde 
hjælp til lidende. Men det er ikke 
det samme som at slå ihjel, siger 
Anne Bodilsen og henviser til 
Galaterbrevet 6,2:  Vi skal bære 
hinandens byrder!

Er drab mest
barmhjertigt?
Anne Bodilsen, Kristelig Lægeforening, er glad for, at debatten om aktiv dødshjælp holdes i kog.

Hvordan sikrer vi, at 
ingen vælger aktiv 

dødshjælp, fordi de er 
bange for at være til 

besvær?

Selv om Kristendemokraterne 
ikke sad i Regionsrådet for 
Nordjylland, så var det lille par-
ti medvirkende til, at der blev 
indrettet et kirkerum på det nye 
supersygehus i Aalborg.

Det fortæller Peter Øhrstrøm, 
som er en af KD-kandidaterne.

- Vi opdagede tidligt i 2016, 
at alle partier i regionsrådet 
havde nikket ja til en byggeplan 
for supersygehuset - uden et 
kirkerum, men alene med et 
religionsneutralt refl eksionsrum, 
fortæller Peter Øhrstrøm.

- Vi kontaktede derfor de kon-

servative, som KD er i valgfor-
bund med i regionen, og som før 
har rejst nogle af KDs sager efter 
ønske fra os. 

De konservatives leder i regio-
nen, Per Larsen, gik hurtigt med 
på, at byggeplanen skulle tilret-
tes, så Folkekirken fi k et egentligt 
kirkerum i sygehuset (opført for 
kirkens midler). Vi kontaktede 
også stiftet om det. 

Vi har i KD fulgt denne pro-
ces meget nøje via kontakten 
til Per Larsen, som glædeligvis 
har haft held til at overbevise et 
fl ertal i regionsrådet om ideen. Fx 
har Socialdemokratiet heldigvis 

skiftet holdning i sagen, noterer 
Peter Øhrstrøm sig.

Overses af andre 
- Sagen var næppe blevet 

rejst, hvis ikke Kristendemokra-
terne havde gjort det. 

Vi har valgt ikke at skrive om 
vores rolle i sagen under proces-
sen, idet vi frygtede, at det ville 
kunne skade sagen. 

Men nu er resultatet i hus, og 
vi har valgt at være åbne om 
forløbet her op til regionsvalget.

- Vor pointe er, at der er sager, 
som kun bliver rejst, hvis KD 
gør det.

Der kan meget vel være sa-
ger af samme type, som vi ikke 
kender til, fordi vi i de to seneste 
perioder ikke har været i regi-
onsrådet. Derfor vil vi gerne nu 
tilbage i rådet, siger Øhrstrøm.

Valget til de fem regionsråd 
holdes samme dag som valget 
til byrådene den 21. november.

Henri.

KD stod bag kirkerum på 
supersygehus i Aalborg

Bedehus opfordrer 
til ”politikerbøn”
”Politikerbøn” havde sin begyndelse i 2014, og et par hundre-
der forbedere er på tredje år er i gang med at velsigne vores 
politikere og deres familier, bede om visdom fra Gud i deres 
liv. At de må få personlige oplevelser med Ham med alt, hvad 
det betyder for dem personligt og for vores land.

Det fortæller Bent Christiansen fra 
Bedehus.dk, som tog initiativ til at 
bede for de danske politikere.

Sidste opgørelse i begyndelsen af 
2017 viste, at der bliver bedt for 112 af 
folketingets politikere. Nogle politikere 
har nemlig fl ere forbedere, andre kun 
én, nogen slet ingen.

Udgangspunktet for politikerbøn 
er Paulus ord i brevet til Timoteus, 
kap. 2, 1-3: ”…derfor understreger 
jeg vigtigheden af at bede … for alle 
i ledende stillinger, så vi kan leve et 
fredeligt og stilfærdigt liv med værdig-
hed, som ærer Gud. Det er godt og 
værdsat hos Gud,” opfordrer Paulus 
datidens kristne.

Lidt senere skriver han, at ” … Gud ønsker jo, at alle må komme 
til erkendelse af sandheden og få det evige liv… 1.Tim 2:4.

Bed også for politiske ”fjender”
- En del oplever at få lagt fl ere politikere på hjerte i forbindelse 

med deres forbøn. Det er rigtig dejligt. Visionen er forsat at fi nde to 
politikere… en som er let at velsigne og bede for, og en som det er 
”svær at forstå” og velsigne, siger Bent Christiansen og henviser til 
Matt. 5:43-44, hvor Jesus opfordrer til at elske sine fjender.

- ”Politikerbøn” er politisk neutral og begiver sig derfor ikke udi 
politisk debat, for og imod, men er overbevist om at den enkelte 
lader sig inspirere af Helligånden. (Vær altid i bøn til Gud under 
Åndens inspiration… jf. Efeserbrevet 6:18)

- I samtale med politikere oplever man, hvor svært det er for 
mange af dem. Der er utallige vanskelige og komplicerede beslut-
ninger, som måske umiddelbart synes enkle, men som det er svært 
at kende langtidsfølgerne af. Der er parti-disciplin, som skal følges, 
som kan gøre det vanskeligt for den enkelte osv. 

Derfor har de brug vores forbøn, at Gud må møde dem med sin 
visdom, fastslår Bent Christiansen fra Bedehus.dk.

Han opfordrer også til at bede for lokalpolitikerne i forbindelse 
med kommune- og regionsvalget den 21. november.

En oversigt over folketingets politikere fi ndes på www.ft.dk/
medlemmer.

                  Henri.

Bent Christiansen
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Af Vidar Norberg 

Omkring 50.000–60.000 men-
nesker deltog i Jerusalem-
marchen i Jerusalems gader 
under løvhyttefesten, meldte 
israelsk radio. Af disse var der 
fl ere tusinde kristne fra næsten 
100 lande. I 50 år har kristne 
nu haft fuld frihed til at tilbede 
i hele Jerusalem.

– Jeg tror, der var op mod 
200.000, som deltog eller så på 
Jerusalem-marchen. Der er tre 
ruter, som går ind til Sacher-par-
ken. De israelske familier fortsæt-
ter ud på fortovene for at se, når 
de andre går gennem Jerusalem, 
siger David Parsons, der er se-
niortalsmand i Den Internationale 
Kristne Ambassade Jerusalem 
(ICEJ) til Udfordringen.

– Vi havde næsten 5.000 delta-
gere fra hundrede nationer med 
på marchen. Der var også fl ere 
andre kristne grupper. Jeg tror, 
der var 8.000 til 9.000 kristne, 
som gik gennem Jerusalems 
gader.

Stort nordisk fremmøde
– Vi er 110 deltagere i mar-

chen, sagde Steinar Harila til 
Udfordringen. Han samler fortsat 
store grupper og tager dem med 
på rejser til Israel. Med på turen 
var også SI-rejsers emeritus, Jon 
Teigen.

Det blev fortalt, at ICEJ i Norge 
havde omkring 100 deltagere i 
marchen, men der var også en 
anden norsk gruppe på 70 men-
nesker. 

Derudover kom der folk, som 
smuttede med i optoget og der-
med slap for at betale de 35 
shekel i afgift, som går til over-
tidsbetaling for de politibetjente 
og soldater, som holder vagt. I 
marchen blev antallet at nord-
mænd anslået til totalt 300–400 
mennesker.

Ifølge Parsons var der 188 fra 
Finland, 144 fra Norge, 45 fra 
Danmark og 24 fra Sverige med 
til ICEJs fest. Færøerne stod ikke 
på listen, men også deres fl ag 
vajede under marchen.

Synlige danskere
Danskerne var meget synlige i 

dette års march. Det var ikke bare 
håndholdte dannebrogsfl ag, som 
kunne ses - for den kvinde, som 
gik forrest, var iført en kjole syet 
af Dannebrog. Hun brugte tiden 
til at hilse på de jøder, som stod 
langs ruten.

– Jerusalem-marchen er en 
tradition, som går over 60 år 
tilbage i tiden. I år, hvor vi fejrer 
genforeningen af byen, er det 
endnu mere spændende. I løbet 
af denne højtid har Jerusalem 
hundrede tusinder besøgende og 
turister, som nyder det magiske 

ved byen, dens pragtfulde udse-
ende og vore unikke attraktioner, 
sagde Jerusalems borgermester 
Nir Birkat.

Nye zionister
De nye kristen-zionister sætter 

også deres præg på Jerusalem-
marchen. Det gælder ikke mindst 
dem, der kommer fra Asien.

– Der var vel 400 kinesisk-
talende i marchen. Der var folk 
fra Kina, Hong Kong, Singapore, 
Malaysia, Taiwan og Filippinerne.  

USA havde i år den største 
gruppe på over 500 deltagere. Det 
er første gang i 15 år, at der har 
været fl est amerikanere. 

Cook-øerne i Stillehavet var 
repræsenteret for første gang. 

Der var kurdere fra Irak. Også 
lokale israelske Jesus-troende 
deltog i marchen. Brasilien havde 
op mod 500 deltagere, hvilket dog 
er langt fra deres egen rekord.

Der blev sat ny besøgsrekord 
ved Gravhaven i Jerusalem. I alt 
2.200 mennesker deltog samtidig. 
Stedet med den tomme grav er 
specielt populært blandt evange-
liske kristne, fordi den minder så 
stærkt om Bibelens beskrivelser 
af haven med graven, som ligger 
ved et ”hovedskalsted”.

Kristen tilbedelse
Det er 50 år siden, Jerusalem 

blev genforenet under seksda-
ges-krigen i 1967. Dette var et 
tilbagevendende tema i taler, 
møder og seminarer, som blev 
holdt blandt både jøder og kristne 
i Jerusalem. 

Også hos ICEJ var genforenin-
gen af Jerusalem hovedtema. De 
har bedt talerne fortælle, hvad Bi-
belen siger både om det jordiske 
og himmelske Jerusalem.

– Det er vigtigt at markere, at 
det jordiske Jerusalem har været 
forenet og åbent for kristne og 
andre, som kommer og vil tilbede 
i byen. Vi har haft fuld frihed til at 
bede til Jesus i over 50 år, og det 
er noget, som i sig selv vækker 
glæde, siger David Parsons i 

et interview med Alfred Muller i 
Reformatorish Dagblad i Holland.

Flere fra Asien og Afrika
– Da vi startede Den Inter-

nationale Kristne Ambassade  i 
Jerusalem for 38 år siden, var der 
mange fra Europa, Nord-Amerika 
og Commonwealth. Disse kendte 
til historien om jødeforfølgelserne 
i Europa. 

I dag er der nye kristne zio-
nister. De er fra Latin-Amerika, 
Afrika og Asien, hvor der er 
store vækkelser. Der er over 700 
millioner evangeliske kristne i 
verden. De fl este af dem lever i 
Det globale Syd. De kender ikke 
til den europæiske historie med 
antisemitisme, erstatningsteologi 
og jødeforfølgelser i Jesu navn. 

Nogle har måske aldrig mødt 
en jøde før. Men de læser i Bibe-
len, og Helligånden viser dem, 
at Israel er i Bibelen. Dette er det 
samme Israel, som de ser i dag. 
De nye zionister tror også, at Gud 
har bragt jøderne tilbage til landet. 
De forstår, at dette er Herrens 
hånd, forklarer Parsons.

Han siger, at de kristne har 
indfl ydelse i Afrika. Der arbejder 
kristne for, at regeringerne skal 
genoprette forbindelser med Is-
rael - noget som blev afbrudt efter 
seksdageskrigen i 1967.

– De griner bare af dem, som 

er imod Israel eller går ind for 
boykot. De mener, at folk, som 
boykotter, sætter sig selv udenfor 
velsignelsen og israelsk teknologi 
og den hjælp, de kan tilbyde ver-
den, siger Parsons.

Flere jubilæer i år
Israel markerer fl ere jubilæer 

i år. Det er 120 år siden, den 
moderne zionismens far, Theodor 
Herzl, grundlagde den jødiske 
stat på Zionistkongressen i Bazel 
i Schweiz. Han var den første, 
som brugte begrebet ”kristne 
zionister”. Det var nok specielt 
møntet på William Hechler. 

Hechler var kapellan ved den 
britiske ambassade i Wien og 
sørgede for, at Herzl fi k foretræde 
for kejser Wilhelm II og dermed 
blev kendt og anerkendt.

Videre er det 100 år siden, 
Storbritannien skrev Balfour-de-
klarationen den 2. november 1917 
om et jødisk hjemland i Palæstina. 
Både statsminister David Lloyd 
George og Arthur James Balfour 
kendte Bibelen. 

Balfour-deklarationen blev 
grundlaget for FNs delingsved-
tagelse den 29. november 1947. 
Med 33 stemmer mod 13 gik FN 
ind for en jødisk stat i jødefolkets 
gamle hjemland for 70 år siden. 
10 nationer undlod at stemme. 

Og nu har Jerusalem været 
genforenet i 50 år.

Over 8.000 kristne 
deltog i Jerusalem-marchen

Ialt 200.000 deltog i Jerusalemmarchen, hvor man i år kunne fejre 50 år med fuld religionsfrihed. 

– Det var en fantastisk løvhyt-
tefest, siger seniortalsmand 
David Parsons fra Den Kristne 
Ambassade Jerusalem. 
Foto: Alfred Muller.

”Vi står sammen med Israel”, var budskabet fra danskerne, som var meget synlige i dette års Jerusalemmarch. Der var ikke bare håndholdte dannebrogsfl ag: den kvinde, som gik forrest, var nemlig 
iført en kjole syet af Dannebrog. Hun brugte tiden til at hilse på de jøder, som stod langs ruten, skriver Vidar Norberg. Fotos: Heljä Norberg 
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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 udviklingslæren 
fra hinanden, så der ikke bliver sten 
på sten tilbage. Bogen er velskrevet og 
sætter fi ngeren på de ømme punkter. 
Hvor ville det være skønt, hvis mange 
fl ere, ligesom han, virkelig satte sig 
ind i sagen.” 

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

Den bedste måde at vælge 
uddannse på er at prøve den 
af et par dage. Derfor inviterer 
Menighedsfakultetet i dagene 
25.-26. oktober alle interesse-
rede til at følge undervisnin-
gen, opleve studiemiljøet og få 
en grundig indføring i, hvad et 
teologistudium med en kirkelig 
vinkel og basis går ud på.

I 2014 deltog Frederik Thor-
mann i en studiepraktik på MF, 
og det overbeviste ham om, at 
bacheloruddannelsen her var 
både videnskabelig og kirkerele-
vant. Det fortæller han om i en 
kort video på MFs hjemmeside.

 MF optager et nyt hold ba-
chelorstuderende hvertandet år. 
Siden august i år er der nu 66 
bachelorstuderende, hvilket er 
det største antal nogensinde. 

Men der er også hårdt brug 
for veludannede teologer  inden 
for kirken og international mis-
sion, ikke mindst med udsigt til 
præstemangel i folkekirken de 
kommende år. Mange med bag-
grund i Menighedsfakultetet har 
fået ansættelse som præster de 
seneste år.

- Det er meget meningsfuldt 
netop nu for unge troende kristne 
at uddanne sig i klassisk kristen 
teologi med henblik på at søge 

ansættelse i kirken eller i kirke-
lige organisationer. En bachelor 
i teologi fra MF giver en god 
udrustning til at stå i evangeliets 
tjeneste, siger akademisk leder 
Kurt E. Larsen. 

I løbet af studiepraktikken kan 
man bl.a. opleve undervisning 
i Første Mosebog ved Carsten 
Vang, undervisning i NT Ekse-
gese II (Johannesevangeliet) 
ved Morten H. Jensen og under-
visning i Christian Origins ved 
Klaus Vibe.

Tilmelding senest tirsdag d. 17. 
oktober 2017 til bkh@teologi.dk

Bodil

Af Bodil Lanting

Vi har nu en af byens højeste 
belægningsprocenter, og der 
går ikke længe, før vi sprænger 
rammerne. Denne tilbygning 
og modernisering har været 
en drøm i årevis, og nu er vi 
endelig i gang.

Det siger hoteldirektør Bo 
Kikkenborg om det tidligere sø-
mandshjem.

Gennem 106 år har Hotel Aal-
borg fået opbygget en førende 
position blandt byens hoteller og 
samtidig bevaret sin rolle som 
Aalborgs kristne hotel.

God adresse
Hotellet skal nu udvides med 

en helt ny vinge på fem etager, 
som fordobler hotellets faciliteter 
og hæver standarden til 4-stjernet 
hotel. Efter ombygningen vil hotel-
let have 110 værelser. 

Derudover bliver der også 
plads til syv mødelokaler samt en 
række andre nye og topmoderne 
faciliteter. Samtidig får facaden på 
den eksisterende hotelbygning et 

tiltrængt ansigtsløft. 
 - Hotel Aalborg ligger efter-

hånden på en af byens bedste 
adresser med Musikkens Hus, 
Nordkraft og Østre Havn som 
nærmeste naboer, og gennem 
de sidste år har vi oplevet massiv 
fremgang, siger Bo Kikkenborg. 

 
Kristne værdier

Hotel Aalborg blev oprindeligt 
grundlagt som Aalborg Sømands-
hjem tilbage i 1905 og var i mange 
år et fast tilholdssted for sømænd, 
der lagde til havn i Aalborg. Det 
var et hotel med stærke, kristne 
rødder og et populært alternativ 
til byens værtshuse. 

Men da Aalborg Værft lukkede i 
1988, skiftede hotellet strategi og 
blev et mere kommercielt drevet 
hotel med overnatning, konferen-
cefaciliteter og forplejning i høj 
klasse. Hotellet fastholdt dog sine 
kristne værdier: 

- Hos os er det personlige 
møde med det enkelte menneske 
altid i fokus. Vi ønsker, at vores 
gæster føler en hjertevarme og 
omsorg, mens de er hos os. 
Hotel Aalborg er kristne værdier 

i praksis, og her er man aldrig 
blot et nummer i rækken, siger 
Bo Kikkenborg. 

Hotel Aalborg er stadig en 
slags sømandshjem, da det et 
non-profi t hotel, hvis overskud går 
til socialt arbejde blandt søfolk. 

Musikere og kristne talere
Gæsterne er bl.a. forretnings-

folk, private, musikere og kunst-
nere fra de omliggende teater- og 
musikhuse. Også kristne organi-
sationer benytter hotellet til møder 
eller overnatning for gæstetalere.

- Det betyder utroligt meget for 
os, at det kristne miljø i Aalborg 
og omegn benytter vores facilite-
ter, både til kirkelige og private 
arrangementer. Så er vi sammen 
med til at støtte det gode formål 
og til at udbrede hjertevarme og 
en kristen atmosfære på hotellet, 
siger Bo Kikkenborg. 

Den nye tilbygning forventes 
klar i begyndelsen af 2019. Der 
vil være 55 nye værelser, fordelt 
på 26 standard dobbeltværelser, 
fi re handikapvenlige værelser, en 
suite og 26 business-værelser på 
de øverste etager. En række af 

værelserne vil desuden få balkon 
mod syd. 

Hotel Aalborg får endvidere et 
stort mødelokale med plads til 
120 gæster samt tre mindre kon-
ferencerum, som kan lejes ud til 
fx private fester. I stueetagen ind-
rettes et nyt, stort loungeområde 
med udsigt til Musikkens Hus og 
Nordkraft samt flere udendørs 
terrasser. 

Hotel Aalborg drives af fonden 
Aalborg Sømandshjem, hvis 
hovedformål er at yde støtte til 
humanitært og socialt velfærds-
arbejde – specielt for søfolk og 
andre i det maritime miljø. Hotel-
lets overskud går ubeskåret til 
socialt velfærdsarbejde.

Velfærdsarbejdet hedder Sea-
man Aalborg og foregår i tæt 
samarbejde med Aalborg Havn, 
Handelsfl ådens Velfærdsråd og 
Sømandsmissionen i Danmark. 
Fonden har tilknytning til den dan-
ske folkekirke, og alle aktiviteter 
tager afsæt i kristne værdier.

 

Kristent hotel moderniseres 
og bliver dobbelt så stort

Det tidligere sømandshjem, 
nu Hotel Aalborg, bliver 
udvidet og gjort 4-stjernet. 
Til højre ses hoteldirektør 
Bo Kikkenberg i gang med 
skovlen.

Hotel Aalborg, det tidligere sømandshjem, bliver nu fi re-stjernet.

Åbent hus på Menighedsfakultetet 

- Præster oplever, at der er 
stor interesse for kristendom-
men i disse år, siger akade-
misk leder Kurt E. Larsen.

Der er fl ertal i Folketinget for et burkaforbud i Danmark. Efter 
mange og lange debatter og uenigheder bakker partierne nu 
op om et forbud mod maskering og heldækkende beklædning. 

Venstre var et af de partier, hvor debatten gik højest. Her var 
fl ere splittet mellem modstanden mod en kvindeundertrykkende 
dragt og så friheden til at klæde sig, som man vil. Partiets indføds-
retsordfører Jan E. Jørgensen argumenterede for, at et forbud ville 
blive opfattet som en provokation, som kan ende med, at fl ere vil gå 
med burka. Måske er der noget om snakken, for nu har en række 
førende muslimske organisationer udsendt en fælleserklæring, der 
kritiserer burkaforbuddet. I erklæringen slår de fast, at burka og 
niqab er en “etableret del af islamisk kulturarv” og opfatter forbuddet 
som kvindeundertrykkende.

Der har fra starten af været noget galt i debatten om burkafor-
bud. Alle partierne har været enormt usikre og talt i øst og vest. 
Argumenterne stritter i alle retninger, og de fl este har været meget 
usikre på, hvad der var rigtigt og forkert. Denne usikkerhed kommer 
af, at man enten ikke tør eller ikke synes, at det er relevant at tale 
om religion. Derfor kommer alle paradeargumenterne om kvinde-
undertrykkelse, og at ansigtet skal være frit osv. Ingen forholder sig 
ikke til den gudstro, som ligger inde bag ved burkaen. Hvis det er 
den muslimske trospraksis, man ønsker skal være mindre synlig, så 
er et burkaforbud et udmærket politisk signal. Men det er ikke nok. 
Slet ikke. Vi kan ikke lovgive os ud af problemet med islamiseringen. 
Der skal en anden og stærkere tro til end de sædvanlige sekulære 
friheds- og demokrati-argumenter. De kan nemlig let bøjes til fordel 
for burkaen, som det fremgår af de muslimske organisationers 
fælleserklæring, der kalder forbuddet for kvindeundertrykkende.

Kampen om kvindesynet har med religion at gøre. Her ville det 
hjælpe meget mere, hvis danskere var overbeviste om, at der 
fi ndes en anden og bedre Gud end sharialovens og viste et bedre 
eksempel. Måske muslimer så også ville begynde at tro på det og 
selv smide både burka, niqab og hijab. Indvandrere, der konverterer 
til kristendommen, integrerer sig uden problemer. Kvindelige kon-
vertitter tager ikke burka på. Det er religionen, der gør forskellen. 
Ikke burkaen i sig selv.

Religion gør
forskellen, ikke 
burkaforbud
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BIBELEN AFSLØRER DE SIDSTE TIDER

Ved hjælp af velfunderede grundige studier, 
optimistisk og personlig viden vil den troværdige 
bibellærer Derek Prince hjælpe dig til en ny  
forståelse af, hvad der vil ske, når 
enden nærmer sig.
Emner der bliver berørt: 

Guds løfte til Israel
De himmelske tegn
Antikrist
Samlingen af de udvalgte
Den store trængsel

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

PRIS

200,-

NYHED

Mindst en fjerdedel af Guds skrevne ord er profetiske forudsigelser.

Viborg får sin Hans Tausens Allé
Når Viborg den 31. oktober markerer Reformationen, sker det 
bl.a. med indvielse af Hans Tausens Allé. Det er den vestlige 
del af Randersvej, der krydser de to smukke søer i Viborg, 
som undergår navneskifte og opkaldes efter den danske 
reformator.

Hans Tausen var betydeligste af de danske reformatorer. Han 
var katolsk munk, men blev under et ophold i Wittenberg påvirket 
af Martin Luthers lære og forlod katolicismen. Han begyndte at 
forkynde den nye lære netop i Viborg.

Den 31. oktober er der desuden Reformationsgudstjeneste i 
Viborg Domkirke.

Steen

Af Steen Jensen

Kristendom handler også om 
værdier. Når politikerne debat-
terer værdipolitik, skal kirken 
være med og involvere sig, 
mener FrikirkeNet.

Det er baggrunden for, at nogle 
af Danmarks frikirker op til kom-
munalvalget den 21. november vil 
arrangere politiske vælgermøder, 
bl.a. de to store frikirker Kirken 
i Kulturcentret i København og 
Citykirken i Aarhus.

Det er tale om helt traditionelle 
vælgermøder med spidskandi-
daterne fra et bredt spekter af 
partier. I Aarhus holder Citykirken 
vælgermøde den 23. oktober og 
i København har Kirken i Kultur-
centret sit vælgermøde den 31. 
oktober.

Det er debatmøder, hvor vær-
dipolitikken er i fokus. Man kan 
evt. spørge de lokale byråds-
medlemmer og -kandidater om 
deres holdning til kirkens rolle i 
lokalsamfundet, ældreomsorg, 
familiepolitik, kristne friskoler, 
immigranter/fl ygtninge, alkohol-
politik, lokaletilskud til kristne 
foreninger m.v. Listen af mulige 
emner er lang.

Fokus på nærområdet
I København bliver der sat 

særligt spot på Nørrebro og 
Nordvest-kvarteret. I Aarhus 
forventer ledende pastor Jürgen 
Galonska, at emnet Bispehaven 
kan komme op. Det indvandrer-
tunge boligområde Bispehaven 
er nabo til Citykirken, og der har 
været problemer med chikanerier 
mod kirken.

- Vi vil også gerne, at politi-
kerne får hørt os, siger Jürgen 
Galonska.

Det er FrikirkeNet, der har 
opfordret kirkerne i netværket til 
at afholde debatmøderne. Ifølge 
FrikirkeNet handler det om at få 
de lokale politikere i tale om de 
emner, som er vigtige for kirken, 

og som kirken mener er vigtige 
for lokalsamfundet.

- Vi havde nu selv tænkt på at 
arrangere et sådant debatmøde, 
siger Jürgen Galonska.

Både i Citykirken og i Kirken i 
Kulturcentret er det første gang, 
man holder politisk vælgermøde.

KD er ikke med
Begge steder er der repræsen-

tanter fra begge politiske fl øje i 
debatpanelet. Men ét parti er ikke 
med nogen af stederne, nemlig 
Kristendemokraterne. 

- Det er helt tilfældigt. Vi har 
ønsket at begrænse antallet af 
politikere til fi re, da vi kun har to 
timer, og de gerne skal kunne 
nå at svare. Vi har jo heller ikke 
Venstre eller Socialdemokratiet 
med. Vi valgte de fi re, der var 
hurtigst til at vende tilbage på 
vores henvendelse. Til gengæld 
har vi begge politiske fl øje lige-
ligt repræsenteret, siger Jürgen 
Galonska.

Ifølge Mikael Wandt Laursen, 
der både er generalsekretær i 
FrikirkeNet og tovholder for væl-
germødet i Kirken i Kulturcentret, 
er der en meget enkel forklaring 
på, at Kristendemokraterne ikke 
sidder med i valgpanelet i Kø-
benhavn.

- Vi har de partier med, som 
allerede har sæde i Københavns 

Borgerrepræsentation. I et enkelt 
tilfælde har vi én med, som vi 
vurderer har en god chance for at 
komme ind i borgerrepræsenta-
tionen, men vi har desværre ikke 
plads til alle, der stiller op, siger 
Mikael Wandt Laursen.

I panelet i Citykirken deltager 
Marc Perera (Det Konservative 
Folkeparti, C), Jette Skive (Dansk 
Folkeparti, DF), Thomas Medom 
(Socialistisk Folkeparti, SF) og 
Maria Sloth (Enhedslisten, Ø). 
Alle er velkomne. Debatmødet 
er mandag den 23. oktober kl. 
19 i Citykirken, Viborgvej 173 i 
Aarhus.

Kirken i Kulturcentrets valg-
panel består af overborgmester 
Frank Jensen (Socialdemokra-
tiet), Ann Mee Allerslev (Radikale 
Venstre), Carl Christian Ebbesen 
(DF), Sidse Marie Velling (SF), 
Nina Hedeager Olsen (Ø), Alex 
Vanoplsagh (Liberal Alliance), 
Jakob Næsager (C) og Niko 
Grünefeldt (Alternativet). Også 
her er vælgermødet åbent for 
alle, og det foregår tirsdag den 31. 
oktober kl. 19 på Drejervej 11-21.

Foruden de to nævnte frikirker 
har andre, mindre frikirker ifølge 
FrikirkeNet konkrete planer om 
vælgermøder.

Frikirker går ind i
kommunal valgkamp
Citykirken i Aarhus og Kirken i Kulturcentret i København arrangerer politiske vælgermøder 
med særligt fokus på kirkelige og værdipolitiske emner. Dog uden Kristendemokraterne.

Jürgen Galonska er ledende 
præst i Citykirken i Aarhus og 
tovholder for projektet.

KristenDemokraterne lancerer 
landets hidtil mest ambitiøse 
satsning på børneområdet: 
Børnenes fi nanslov – som det 
første parti nogensinde.

Det sker på Kristendemokra-
ternes landsmøde, som fi nder 
sted i weekenden.

Det spritnye udspil er det mest 
vidtgående af sin art i dansk poli-
tik, og viser ifølge partiet kernen 
af dets værdier og holdninger. 

Familie- og børnelivet skal 
tages langt mere alvorligt, og 
landets børn og borgere har et 
stort behov for langt stærkere 
rettigheder på området.

Derfor har partiet formuleret 
15 krav, som vil blive foldet ud 
på landsmødet.

Børnenes fi nanslov indeholder 
blandt andet:

§ Barselsorlov på 18 måneder

§ 30 årlige omsorgsdage med 
80 % løn

§ Gratis obligatorisk rådgivning 
ved skilsmisse og automatisk 
bisidder til børnene ved mægling

§ Børneafdelinger på alle su-
persygehuse og børnehospice i 
alle regioner

§ Ret til deltid, så forældre frit 
kan vælge at arbejde mindre

§ Minimumsnormeringer i 
børnehaver og vuggestuer: max 
tre børn pr. voksen for 0-2 årige 
og max seks børn pr. voksen for 
3-6 årige. Mindst 80 procent af 
personalet skal være faglærte 
pædagoger.

Frihed - men også 
medmenneskelighed

Partiet går ind for borgerlige 
frihedsrettigheder for alle, uanset 
etnisk oprindelse. 

- KristenDemokraterne er 

efterhånden det eneste parti 
tilbage, som står last og brast om 
de borgerlige frihedsrettigheder. 
For hvis der er slinger i kursen  og 
vi slækker lidt hist og her - og gi-
ver køb på frihedsrettighederne, 
som mange partier gør for tiden, 
så har det alvorlige konsekvenser 
på sigt i forhold til demokratiet, 
siger formanden Stig Grenov.

På landsmødet afsløres det 
også, hvem KristenDemokra-
terne peger på som statsminister.

Partiet skal dog lige i Folketin-
get først. Og nu forventer partiet 
at få de sidste vælgererklæringer 
i forbindelse med landsmødet, så 
KD kan være opstillingsberettiget 
til næste folketingsvalg. Torsdag 
manglede der kun 123.

KDs landsmøde fi nder sted 14-
15. oktober på Brogården, Abe-
lonelundvej 40, 5500 Middelfart.

Henri.

Kristendemokraterne 
holder landsmøde 
KristenDemokraterne ”giver fi nanslov til børnene”.

Stig Grenov er formand for KD.

Bøn for Europas hovedsteder
Et forbønsteam, der beder for Europas hovedstæder, kommer 
til København d. 24.-26. oktober og vil besøge folketinget. De 
har også anmodet om møde med statsminister Lars Løkke 
Rasmussen. 

Arrangementet holdes i samarbejde med bl.a. kvindeforeningen 
Aglow og Bedehus Danmark. Program for disse dage kan fås ved 
henvendelse på mail til rakul.kristiansen@gmail.com.

Efter forbønnen for København fortsætter teamet til Oslo.
Henri.

Foredrag i TUBA Kolding: Det 
svære parforhold med misbrug
- Føler du, at du mister dig selv i parforhold? Har du konstant 
brug for bekræftelse fra din kæreste? Har du svært ved at 
åbne dig og stole på andre? 

Det kan have mange følger at være vokset op i en familie med 
alkohol- eller stofmisbrug. En af de største konsekvenser er ofte, 
at man har svært ved at opbygge relationer til andre. 

Det kan man høre mere om, når TUBA Kolding holder gratis 
foredrag med temaet ’Parforhold og nære relationer’ tirsdag 17. 
oktober kl 16.00 til 17.30. Det foregår hos TUBA Kolding, Ny Ve-
stergade 3, 3. sal, 6000 Kolding.

Foredraget sætter fokus på de mønstre, der opstår, når man 
kommer fra en familie med misbrugsproblemer, og vigtigst: Hvad 
man kan gøre for at ændre dem.

Arrangementet henvender sig især til unge mellem 14 og 35 år, 
der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofafhængighed. 

TUBA er en landsdækkende organisation, der hjælper alle mel-
lem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med misbrugsproblemer. 
Hjælpen er gratis og anonym. 

Henri.
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UGENS PRÆDIKEN                         Gert Grube
Lærer, billedkunstner 

og andagtsskribent

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Matt. 22,34-46

Det vigtigste bud i Toraen
34Da farisæerne fi k at vide, hvordan Jesus havde lukket 

munden på saddukæerne, udtænkte de et nyt spørgsmål. 35De 
fi k en af de skriftlærde til at spørge:

36»Mester, hvilket bud er det vigtigste i Toraen?«
37Jesus svarede: »Du skal elske Herren, din Gud, af hele 

dit hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker.38Det er det 
vigtigste og største bud. 39Der er også et andet bud, som ud-
trykker det samme: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’40Det 
er det, Toraen og profeterne drejer sig om.«

Messias som Davids søn
41Mens farisæerne var samlede, spurgte Jesus dem: 42»Hvad 

mener I om Messias? Hvem er han søn af?«
»Han er Davids søn,« svarede de.
43»Hvordan kunne så David, der var inspireret af Helligån-

den, kalde ham ‘herre’? David sagde jo:
44‘Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre side,
imens jeg overvinder dine fjender.’
45Når David her kalder ham sin herre, hvordan kan han så 

samtidig være hans søn?«
46Det kunne de ikke svare på. Og fra da af, var der ingen, 

der turde stille spidsfi ndige spørgsmål. 

Ansvarshavende redaktør

’Ved dette 
skal du sejre’

Fornylig forærede vi min kone en så-
kaldt UE-Boom højttaler, så hun højt 
kunne høre musik fra sin iPhone. Da 
vi pakkede højttaleren ud, viste det 
sig - til min store overraskelse, - at 
den havde et kors på...!

Nu er vi jo ikke forvænt med, at 
der er kristne symboler i musikbran-
chen - snarere tværtimod. Alle slags 
okkulte symboler dukker ofte op i 
musikvideoer.

Men i sidste uge så jeg en anden 
bluetooth-højttaler fra UE Boom (den 
blå herover) i Apples reklamer - også 

med det korslignende symbol. Herligt!
Faktisk har UE (Ultimate Ears) fået en iF-designpris for 

korset i 2014. Jeg ved godt, at det måske bare er et plus og 
et minus, men det er nu næppe helt tilfældigt, at de er opstillet 
på en måde, så de tager sig ud som et kristent kors.  

I hvert fald er det blevet en opmuntring for mig at se korset. 
Det minder mig om sætningen: ”Ved dette skal du sejre”.

Sætningen stammer fra dengang, hvor Romerriget 
forfulgte og dræbte 8 millioner kristne. Den romerske hær-
fører Konstantin kæmpede i 312 mod en anden hærfører, 
Maxentius, om magten. Men Konstantins mor, Helena, var 
blevet kristen. Og forud for det store slag havde Konstantin en 
åbenbaring, hvor han så korset på himlen, og hørte ordene: In 
hoc signo vinces. (Ved dette tegn skal du sejre.)

Konstantin forsynede derfor sine soldaters skjolde med 
et kors eller de græske forbogstaver for 
Kristus. Og selv om hans hær var under-
legen, sejrede han ved den milviske bro 
og fi k kontrol over Rom og kejserriget. De 
kristne blev ikke mere forfulgt, tværtimod 
blev kristendommen begunstiget. 

Et vidunderligt skift for de kristne i en 
ellers forfærdelig grusom tid.

Vi har også i vores tid brug for at vise korset. At bekende, 
at vi ER kristne, og vi ærer Ham, der hang på korset - for os. 
Ham der er kilden til al godhed og visdom og civilisation. 

De politisk-korrekte vil fjerne korset fra det offentlige rum. 
Ofte med forblommede begrundelser om ikke at genere 
muslimer, selv om muslimerne ikke har bedt om det. Korsets 
modstandere fi ndes endog indenfor kirkerne, hvor nogle i 
misforstået tolerance og menneskefrygt vil fjerne korsets 
forargelse. Både fysisk og i overført betydning.

Men vi sejrer ikke ved at stikke halen mellem benene.
Vejen frem er ikke at udviske vores kristne identitet 

eller efterligne verden. Jesus sagde ikke: Forsøg at 
ligne verden og bringe den ind i kirken!

Nej, Han sagde det modsatte: Gå ud i verden og 
lær dem alt det, jeg har fortalt jer. 

Lad os gøre det - hver på vores måde.

Hvorfor tales der ikke 
længere om Jesu blod? 
Billedkunstneren Gert Grube har i en alder af 70 år udgivet en bog om Jesu blod.
Bogen er samtidig hans eget hjerteblod. Hans testamente. 
For Jesu blod er langt vigtigere, end de fl este forestiller sig, mener Grube.
Interview ved Henri Nissen

”Vil du love mig aldrig at 
stoppe med at tale om Jesu 
blod?” 

Sådan lød de sidste ord, som 
en af Gert Grubes læsere sag-
de til ham. Manden, som nu er 
død, savnede forkyndelsen om 
Jesu blod i både kirker og missi-
onshuse, hvor han mente, man 
havde alle mulige andre emner, 
men overså det centrale. 

- Sætningen har bidt sig fast 
i mit sind og inspirerer mig til 
fortsat at tale om det dyrebare 
blod, og jeg føler med al yd-
myghed, at Gud netop har givet 
mig lys over det emne, fortæller 
Gert Grube. 

Den bibelske billedkunstner, 
som har skabt fi gurerne i ”Bibel-
land” syd for Vejle, er nemlig 
også andagts-skribent.

Fra 2002 har han skrevet 
daglige andagter, som er blevet 
lagt ud på nettet på hjemmesi-
den dagens-ord-andagt.dk.

Nu er han stoppet, men an-
dagterne ligger der stadig. 

For et par år siden følte Gert 

sig udbrændt og syg. Men nu er 
han kommet over sygdommen 
og er igen gået i gang med at 
fremstille sine skulpturer. Sidste 
år skabte han én af Abraham.

Men tilbage til blodet...
Gert har netop udgivet bogen 

”Lammets blod - vort skjold”, og 
bogen er samtidig hans eget 
hjerteblod - hans passion - og 
det vigtigste, som han gerne vil 
minde os alle om.

Den røde tråd
- Hvorfor er blodet så vigtigt?
- Blodet er den røde tråd, der 

løber gennem hele Bibelen og 
dermed verdenshistorien. Lige 
fra Abrahams offerlam; over 
skøgen Rahab, der hængte en 
rød tråd i sit vindue som beskyt-
telse; og til Johs. Åbenbaring, 
hvor der fortælles om dem, der 
har sejret over Satan på grund 
af Lammets blod. (Jesus).

 Der er også beretningen om 
de ti plager i Egypten. Israelit-
terne skulle smøre blod fra et 
lam på dørstolperne, så døds-
englen ville gå forbi, fortæller 
Grube, der nævner mange fl ere 
eksempler.

- I den gamle pagt skulle 
der ofres blod for at udslette 
synden. Og da Jesus kom, gav 
han én gang for alle sit blod som 
offer for vores skyld.

Det betyder det for dig
- Så ofringerne var ligesom 

et forbillede på det endegyldige 
offer, Jesus engang skulle give?

- Ja, og budskabet om blodet 
indeholder stærke løfter. 

På grund af Jesu blod har du:

1) Den fuldkomne retfær-
dighed. Rom.5,9: ”Så meget 
mere skal vi da, efter at vi nu er 
retfærdiggjorte ved hans blod, 
frelses ved ham fra vreden.”

2) Den fuldkomne fred. Kol. 
1,20; ”Han stiftede fred med 
blodet på hans kors.”

3) Den fuldkomne tilgi-
velse. 1 Johs.1,7: ”Jesus, hans 
søns, blod renser os fra al synd.”

4) Den fuldkomne beskyt-
telse. 2.Mos.12,23: ”Når jeg 
ser blodet på overliggeren og 
de to dørstolper, vil jeg gå døren 
forbi og ikke give ødelæggeren 
adgang...”

5) Den fuldkomne glæde. 
Johs. Åb. 5,9: ”Og de sang en 
ny sang... med sit blod har du 
til Gud købt mennesker af alle 
stammer og tungemål.”

6) Den fuldkomne frimo-
dighed. Hebr.10,19: ” Ved Jesu 
blod har vi frimodighed til at gå 
ind i helligdommen.”

7) Den fuldkomne sejr. 
Johs. Åb. 12,11: ”De har sejret 
over Satan på grund af Lam-
mets blod.”

Obs! Prædikenen er ikke 
skrevet til søndagens tekst (se 
boksen til højre) i denne uge.

Gert Grubes bog er på 125 sider og indeholder 31 andagter 
med udgangspunkt i Jesu blod. Bogen er udgivet på hans eget 
forlag Etnos og kan bestilles på Hosianna.dk for kun 50 kr.
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Af Kirsten Krog

Vi kender alle mennesker, der 
har haft så stor en indfl ydelse 
på vore liv, at vi ikke ville have 
været de samme, hvis ikke vi 
havde kendt dem; mennesker, 
som har sat uudslettelige spor 
i vore liv. 

De mest oplagte er selvfølgelig 
vore forældre, foruden hvem vi i 
hvert fald ikke havde været de 
samme, ja overhovedet havde 
været til. Også venner, en lærer 
eller måske en præst kan være 
sådanne sporsættere. Men selv 
langt mindre oplagte personer 
kan have sat afgørende spor, 
måske uden at vi – og de - har 
opdaget eller kunnet forestille 
os det.

Når jeg ser tilbage på mit liv, 
har jeg mindst to af disse i ud-
gangspunktet ikke særlig oplagte 
personer, jeg kan takke for, at jeg 
er den, jeg er, og som har lært mig 
noget værdifuldt om livet, som 
ingen andre kunne have lært mig 
så eftertrykkeligt og autentisk.

En særlig fred
Den ene er en gammel, dement 

diakonisse. Som tyveårig fl yttede 
jeg til Sankt Lukas Stiftelsen som 
diakonisseelev. Her arbejdede jeg 
en årrække på diakonissehusets 
plejehjem, Lindely, hvor søster 
Wilhelmine boede. Hun var per-
manent sengeliggende. Hele hen-
des krop var stivnet, og hendes 
ordforråd var indskrænket til et 
tilbagevendende ”Åh, da-da-da”. 

Hvor meget hun kunne opfatte, 
var svært at afgøre, for alle na-
turlige døre ind til et menneskes 
indre, var defi nitivt lukkede hos 
hende. Jeg havde ikke kendt 
hende i hendes velmagtsdage, 
før denne stivnethed var indtrådt, 
og vidste kun det om hendes liv, 
som hendes medsøstre kunne 
fortælle mig. 

Men også uden disse historier, 
ville jeg vide, at hun, som alle dia-
konisserne, havde en lang, travl 
tjeneste for Gud bag sig - og hvad 
var hendes liv nu sammenlignet 
med dette? 

Man taler så meget om retten 
til et værdigt liv. Kunne hendes 
afslutning på livet kaldes værdigt? 
De fl este, der mener at kunne vur-
dere den slags ting, ville nok sige 
nej. Men søster Wilhelmine var 
den første, der lærte mig sådan 
helt ind i marven, at dette ikke er 
tilfældet. Tværs gennem det tilsy-
neladende uigennemtrængelige 
kom jeg tæt på hende, som på 
ingen af de andre diakonisser. 

Selv den dag i dag, næsten 30 
år senere, mindes jeg hende med 
glæde, taknemlighed og savn. 
Der var en særlig fred i hendes 
stue, som drog mig til hende, 
også udenfor min arbejdstid. 
Ofte tog jeg min guitar med over 
til hende og sang trosstyrkende 
sange for hende, og det var som 
om vi nåede hinanden bagom 
tid og rum - på troens plan. Det 
kan ikke forklares, men det var 
alligevel fuldt ud virkeligt og på en 
mærkelig måde også helt konkret. 

Søster Wilhelmine lærte mig, 
at et menneskes sande værdi 
ligger hinsides alt det, vi kan se 
og beundre ved et menneske. 
Det ligger hinsides kroppens 
funktioner, talte ord og enhver 
anden ydre kommunikation. Intet 
kan tage vor Gudgivne værdi fra 
os, ja ofte træder den særlig ty-
deligt frem, der hvor vi står rippet 
for alt det, vi normalt værdisæt-
ter et menneske efter. Netop der 
stråler vor sande værdi igennem 
og siger os noget om den Gud, 
som skabte os.

Kaldte det bedste frem 
Den anden mødte jeg, mens 

jeg i en periode cirka tyve år 
senere arbejdede med multi-
handicappede børn og unge. 
Blandt dem var en lille pige, hvis 
formåen indskrænkede sig til et 
absolut minimum. 

Tilsyneladende var det alt 
for overvældende for hende at 
gøre brug af for mange sanser 
på en gang, så hun lukkede 
automatisk øjnene, når hun 
fi k noget at spise og derfor var 
nødt til for en stund at aktivere 
smagssansen. At få øjenkontakt 
med hende kunne være noget 
af en udfordring, som det var 
det hos de fl este af de børn, 
jeg arbejdede blandt; og som 
hos gamle søster Wilhelmine 
var det som om, der fysisk set 
var en uoverkommelig barriere 
mellem hende og mig. 

Alligevel erfarede jeg det 
stik modsatte. I stedet var det 
som om denne tilsyneladen-
de manglende bevidsthed og 
kommunikation, alt det, som 
defi nerer et menneske for os, 
i stedet viste sig at være bar-
rierer, som var blevet fjernet 
og gjorde, at jeg umiddelbart 
og direkte kunne møde denne 
lille piges dybeste væsen, det, 
vi alle ejer et sted dybt inde 
bag alle ydre udmærkelser og 
forsvarsværker. 

Og jeg lagde mærke til noget 
andet: Dette lille væsen med de 
indtil benet beskårne udfoldel-
sesmuligheder kaldte det bed-
ste og mest ægte frem i alle, der 
mødte hende. Hvilken større og 
rigere opgave eller hvilket større 
kald kan et menneske egentlig 
få? Undertiden oplevede jeg 

det som at se direkte ind i Guds 
eget ansigt.

Hvilket samfund
er vi ved at skabe?

Jeg kan ikke lade være at 
tænke, hvilken gennemgri-
bende forbrydelse et samfund 
gør sig skyld i - ikke bare overfor 
det handicappede barn eller 
den syge ældre, men også 
overfor samfundet selv og dets 
indbyggere - når man mener, at 
man gør sig selv og det lidende 

menneske en tjeneste ved at 
tage livet af det inden fødslen el-
ler før den naturlige død. Mon vi 
overhovedet kunne have skabt 
det samfund, vi har i dag, hvor 
man mistænkeliggør syge og 
arbejdsløse, og hvor stakkevis 
går ned med stress, fordi de 
ikke kan leve op til kravene om 
effektivitet, vellykkethed og suc-
ces, hvis vi havde favnet disse 
tilsyneladende uværdige liv? 

Er de mon ikke et bolværk 
mod kynismen og egoismen, og 
har vi ikke ved blot at overveje, 
hvilke liv, der er værdige, og 
hvilke der ikke er, frarøvet os 
selv noget af det mest værdi-
fulde i livet – vor egen menne-
skelighed? Har vi til syvende og 
sidste ikke fraskrevet os selve 
Himmeriget?

”Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.”

Hvornår er et liv værdigt?
Hvad er det for et samfund vi er ved at skabe, når man mener, at man gør sig selv
og det lidende menneske en tjeneste ved at tage livet af det inden fødslen eller før den naturlige død?

Du kan ikke udøve lederskab uden 
en kilde til fornyelse af 

din indre kraft. 
Hvad er din kilde?

BILL HYBELS

Alle vinder når en leder bliver bedre

København 27. – 28. oktober 
Aarhus 3. – 4. november

TILMELD DIG I DAG
Læs mere om konferencen og køb din billet på:

WWWWWWW..GLLLSS200177.DKKK

Mag. art i nordisk litteratur

Har vi ikke ved blot 
at overveje, hvilke liv, 

der er værdige, og 
hvilket der ikke er, 

frarøvet os selv noget 
af det mest værdi-

fulde i livet – vor egen 
menneskelighed?

Hvad sker der med vores samfund og  vores menneskelighed, når vi tror, vi kan tage beslutning om hvilke liv 
der er værdige, og hvilke der ikke er? 

Intet kan tage vor 
Gudgivne værdi fra 

os, ja ofte træder den 
særlig tydeligt frem, 

der hvor vi står rippet 
for alt det, vi normalt 
værdisætter et men-

neske efter. 
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Kære Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig, 

selv om jeg har bemærket, at 
det mest er ældre og syge men-
nesker, der skriver til dig. 

Jeg er en ung mand på 20 og 
har i år bestået min studenterek-
samen. Jeg interesserer mig me-
get for fi losofi , og denne interesse 
kan jo ikke undgå at bringe mig 
omkring kristendommen. 

Jeg er ikke syg; men det, jeg 
vil drøfte med dig, indbefatter 
også sygdom. Jeg opfatter mig 
selv som en glad ung mand med 
mod på livet.

Min moster går meget til møder 
og er en ivrig læser af bladet Ud-
fordringen. Det er fra hende, jeg 
får bladet. Hun siger, at du forstår 
de fl este af dem, der skriver til 
dig. Derfor tror jeg også, at du vil 
forstå mig. 

Jeg kommer fra et godt hjem, 
hvor vi har omsorg for hinanden. 
Jeg har aldrig manglet noget. 
Jeg har allerede rejst meget og 
set meget. 

Jeg har også begået fejl. Men 
jeg har jo ikke skabt mig selv og 
kan derfor ikke gøre for, at jeg 
er, som jeg er. Men jeg har dog 
fortrudt mine fejl. Det kalder min 
moster for anger.

Jeg har aldrig kunnet forstå 
dem, der til stadighed jamrer 
over livets elendighed. Dermed 
siger jeg ikke, at alt i livet er skønt. 
Jeg ved godt, at der også fi ndes 
det, som er grimt og mørkt. Det 
grimme og det mørke virker på 
mig som fejl ved livet. 

Jeg prøver i hvert fald at blive 
færdig med det grimme og det 
mørke så hurtigt som muligt. Jeg 
har prøvet lidt af disse ting. Jeg vil 
helst leve mit liv uden disse fejl.

Mange folk oplever det, som 
jeg vil holde væk fra mit liv. De 
oplever sorger, sygdom, lidelse 
og anger, og de bliver nedbøjet 
af det. Mange får næsten ryggen 
knækket af det.

Jeg vil være glad hver dag og 
nyde livet og holde smerte borte. 
Kan du sige mig, hvordan man 

gør det?
Jeg bryder mig ikke om kristen-

dommen, når man synger salmer 
om lidelsen og siger, at lidelsen 

forædler. Det er jo det modsatte, 
der sker. De lidende kristne bliver 
både bitre, hårde og uduelige til 
at leve livet. 

En præst, jeg talte med i toget 
til København om netop disse 
ting, han sagde, at der ikke blot 
findes solskinsdage i naturen. 

Der fi ndes også stormdage og 
regndage. Han sagde også, at 
ingenting kunne blive til og vokse 
i bare solskin.

Ok, sådan er det jo i naturen. 
Men sorgen og lidelsen i men-
neskelivet er af det onde og hører 
mørket til. Det har ikke noget med 
naturen at gøre.

Det er blot en mørk, kristen 
fordom, dette med lidelsens 
nødvendighed. Jeg ved godt, at 
mennesker kan blive angrebet 
så meget af det onde, at de ikke 
kan holde det væk. Man skal nok 
møde det på en eller anden god 
måde, når det kommer. Måske 
kender du sådan en god måde? 

 Men jeg vil holde fast ved glæ-
den i livet og dyrke den.

Nu er jeg færdig med, hvad jeg 
ville sige. Jeg tror godt, du forstår, 
hvad jeg mener.

Venlig hilsen
  Studenten

Kære Student
Tak for dit interessante brev.
Jeg kan godt forstå dig og følge 

dine tanker. Det er godt, at du vil 
holde fast i glæden. 

Det er bare ikke alt ondt og al 
lidelse, vi kan holde væk fra vores 
liv. Det gælder derfor om at fi nde 
en god måde at gennemleve det 
på uden at få ryggen bøjet og 
knækket. 

Det er den måde, du spørger 
efter, og den måde vil jeg give dig 
til sidst i mit svar. 

Men der er noget andet, som 
jeg først vil sige til dig. 

Der fi ndes mennesker, som har 
svært ved at fi nde glæden i livet. 
Det kan have mange årsager. 

Der fi ndes fx mennesker, som 
ikke kan nå frem til det højeste i 
livet, nemlig til Gud, hvis de ude-
lukkende oplevede glæde. 

Det onde og lidelsen kan være 
en nødvendighed for nogle, for at 
de kan nå målet med deres liv. 
Målet er Gud. 

Men det er ikke Gud, der bru-
ger lidelsen og det onde. Det tror 
mange. Men det er forkert. Der 
er mange mennesker, der henter 
det onde og lidelsen ind i deres 
eget liv.

Tænk dig fx en mand, der 
aldrig vil se sig selv, som han 
virkelig er. 

Han har valgt at lukke øjnene 
for alt det ved ham selv, som han 
ville være nødt til at skamme sig 
over. Den mand inviterer selv 
det onde og lidelsen ind i sit liv. 
Hvordan?

Jo, han har lukket Helligånden 
ude. For om Helligånden står der 
i Bibelen, at han skal overbevise 
verden om synd, dom og retfær-
dighed. Helligånden er således 
en stor hjælp til os mennesker. 
Den hjælp vil denne mand ikke 
tage imod.

Tænk dig så en anden mand, 
som lever med selvransagelse, 
og som fortryder hver gang han 
ser noget ved sig selv, som er 

ondt og forkert. Han har lukket 
Helligånden ind, og ved Hellig-
åndens hjælp står han det onde 
imod. Han sår det gode, som giver 
en god høst. Men selv til ham, kan 
der komme smerte, for selv det 

bedste menneske er ikke fejlfrit. 
For nogle er der en oplagt 

sammenhæng mellem hvordan 
de lever, og hvad de lider.

Vi skal ikke indbyde lidelsen i 
vores liv som en nødvendig gæst. 

Lidelsen er nemlig ikke en gæst, 
der venter på indbydelse. Lidel-
sen kommer både selvforskyldt 
og uforskyldt til mennesker. 

Men nu tilbage til vores ud-
gangspunkt, nemlig dit spørgsmål 
om den gode måde:

Hvis vi modtager lidelsen med 
knurren og trods, så vil den bøje 
vores ryg og knække os. Det er 
den dårlige måde at gennemleve 
det onde og lidelsen på.

Men her så den gode måde:
Når det onde og lidelsen tvin-

ger sig ind i vores liv, så skal vi 
som Paulus tro på, at det onde 
og lidelsen vil bringe noget godt 
med sig. Heraf det største, at det 
onde og lidelsen vil bringe os 
nærmere til Gud. 

Kære student, til slut vil jeg sige 
til dig: Husk Gud er glædens Gud. 
Den ægte glædes Gud.

Med venlig hilsen
  Orla Lindskov

Også lidelse kan bringe os til glædens Gud

Kan jeg undgå det onde og bare nyde mit liv?

- Er det nødvendigt at opleve lidelse? Jeg vil gerne holde fast ved glæden i livet og undgå alt 
det, som gør ondt. Hvordan gør jeg det?

Selv det bedste menneske er ikke fejlfrit. Men hvis vi lader 
Helligånden vejlede os, kan vi opleve, at også det svære 
bringer os nærmere til den ægte glædes Gud.

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSE:

Kære Orla Lindskov
Jeg har i mange år døjet 

med knuder i min krop. Men 
jeg kom til forbøn for det og fi k 
efterfølgende tilsendt en sal-

vedug. Jeg har siden været til 
undersøgelse for det to gange.

Men knuderne er væk.
Venlig hilsen med tak

             K.

 Knuderne er væk



Udfordringen søndag den 15. oktober 2017 LUTHER MUSIK . 9  

- Næst efter Gud er musikken 
det, som mest fortjener at fej-
res, sagde Martin Luther.

I år tager trompetist Drothe 
Zielke og organist Søren Johann-
sen reformatoren på ordet og fej-
rer reformationsjubilæet med over 
50 Luther-koncerter i Danmark.

Og parret har sat sig godt ind 
i stoffet bl.a. med en tur i Luthers 
fodspor til byerne Eisleben, Er-
fuhrt, Wittenberg, Eisenach og 
slottet Wartburg, hvor Luther 
oversatte Det Ny Testamente fra 
græsk til tysk på bare 11 uger. 

Den bedste gudstjeneste
- Efter research-turen arbej-

dede vi intenst, i et halvt år, med 
reformationshistorien. Resultatet 
blev endnu et koncerttilbud for 
orgel, trompet og levende fortæl-
ling på storskærm.

Musikken fra de sidste 500 år 
leveres i samspil med historien 
om reformationen, og publikum 
har udtrykt deres begejstring. 

En koncertgænger fortalte os, 
at det var den bedste gudstjene-
ste, han havde været til. Indhol-
det havde rørt ham dybt og han 
havde fældet mange forløsende 
tårer undervejs, hvilket musikken 
og kirkerummet giver plads til, 
siger Dorthe Zielke. 

Bach og Händel sammen
med påskemalerier

Idéen om at give publikum 
mere end en musikalsk ople-
velse startede, da parret i 2012 
indspillede satser fra Bachs 
Matthæuspassion. De ønskede 
at fortælle Jesu lidelseshistorie i 
koncerter med musikken fra Mat-
thæuspassionen. 

Inspireret af bl.a. Bibelselska-
bets bog “Den Store Passion” 
med Arne Haugen Sørensens 
passionsbilleder, indledte musi-
kerne et samarbejde med billed-
kunstneren. Under koncerterne 
kunne de nu fortælle Jesu lidel-
seshistorie visuelt med Haugen 
Sørensens passionsbilleder vist 
på storskærm.

Kunstneren selv hører ofte 
musik af Händel, når han maler. 

- Året efter lavede vi derfor på  
samme må de fortællingen om 
Jesu liv med Haugen Sørensens 
billedlige fortolkninger i samspil 
med satser fra Hä ndels Messias.

Teksten i ”Messias” er skrift-
steder fra bå de Det nye og Det 
gamle Testamente og opsum-
merer centrale temaer og visioner 
pegende hen mod Messias, Guds 
Søn, verdens frelser, vor forløser, 
fortæller Dorthe Zielke. 

Musik og kunst rører os
Trompetisten er selv dybt be-

rørt af budskabet i Arne Haugen 
Sørensens passionsbilleder og 
vil gerne dele det med koncert-

gængerne.
- Vi synes, det har 

stor værdi, at vi under 
koncerter kan dele de 
vigtige budskaber. Bille-
derne og musikken taler 
et meget stærkt sprog, 
noget, der gå r dybt ind i 
hjerterne hos publikum. 

Arne Haugen Sø-
rensens dramatiske og 
farverige passionsbil-
leder taler meget stærkt 
til mig. Jeg kan gang 
på  gang blive rørt over 
at se Jesus hænge på  
korset – og det endda 
for min skyld, eller ved 
at se et smukt opstan-
delsesbillede.

 
Opstandelsen er 

ikke med i Bachs Mat-
thæuspassion, men i 

vores version, ”Bach & Billeder” 
har jeg valgt at vise opstandelsen 
under satsen ”Wenn ich einmal 
soll scheiden” (”Nå r herfra jeg 
skal vige”) og til sidst i det mæg-
tige afslutningskor.

Ofte kan jeg se storskærmen 
fra det sted, jeg stå r og spiller. Jeg 
er overbevist om, at jeg formå r 
at udtrykke mig endnu skarpere 
og endnu mere udtryksfuldt, mu-
sikalsk set, nå r jeg kigger på  
billederne.

Søren Johansen og Dorthe Zielke formidler reformationshistorien og 
musikken fra de sidste 500 år i koncerter med titlen ”Luther Musik”.

- Vi vil mere end 
give folk en 

musikalsk 
oplevelse

Dorthe Zielke og Søren Jo-
hannsen spiller i år koncerter, 
der med en visuel fortælling på 
storskærm går rundt om både 
mennesket Martin Luther, refor-
matoren og reformationen.

Samtidig spiller musikerparret 
musik af Praetorius, Telemann, 
Bach, Mozart, Pärt, Jesper Mad-
sen og Fabricius-Bjerre. 

- Det, der ved koncer ten 
gjorde så stort et indtryk på 
os var, at billeder og tekst blev 
understøttet af musikken. De 

udvalgte citater af Luther blev 
mere virkelige, end hvis de blot 
var læst op eller genfortalt. For-
ståelsesrammen blev større for 
det, der virkelig skete, at det var 
dramatisk og storslået, og det 
var vores frihed i dag, der tog sin 
begyndelse, udtalte en deltager 
efter Luther-koncerten.

Næste projekt bliver en me-
ditationskoncert, hvor musik og 
tekster kan give mulighed for 
meditation og refl eksion.

Forud for denne meditative 
koncert er et studie i sjælesorg 
på Menighedsfakultetet i Århus. 

Det visuelle indhold på stor-
skærmen skal indeholde opmun-
trende ord, bibelvers mm. 

Musikken bliver af Bach, Arvo 
Pärt og Piazzolla.

Vi vil gerne være med til at 
gøre en forskel for de menne-
sker, der kan fi nde sjælesorg 
gennem vores medie, og i det 
forum, kirken giver mulighed for, 
forklarer Dorthe Zielke. 

Luthers tid, liv, tanker og 500 års musik på en time

- Jeg kan gang på  gang blive rørt over at se Jesus hænge på  korset – og det endda for min 
skyld, fortæller trompetist Dorthe Zilke. Sammen med organist Søren Johansen holder hun 
Luther-koncerter i hele Danmark indtil 12. november.

Nogle gange få r jeg hå rrejsning 
og gå sehud af at opleve bibelhi-
storien fortalt i billeder, mens den 
fantastiske musik understøtter 
billederne, siger Dorthe Zielke.

Luther Musik
I å r har musikerparret i anled-

ning af reformationså ret lavet 

historien om Martin Luthers liv 
som en musikalsk billedfortælling.

- Her har vi haft mulighed for 
at vise nogle af Luthers gode 
citater, Luthers trosprincipper og 
betydningen af Luther-rosen. Jeg 
har lagt op til, at folk synger med 
på  to fællessalmer, og jeg har på  
storskærm kunnet berette om, 
hvilken betydning reformationen 
har haft og stadig har. 

Når publikum fortæller, at de 
blev rørte, eller de takker for det, 
de undervejs blev oplyst om, så 
synes vi, det har været det store 
arbejde værd.

I koncertmaterialet skriver jeg 

ofte ”Vi lader musikken og bille-
derne tage over, der hvor ordene 
ophører”. Vi har oplevet, at det 
har en stærk virkning i praksis, 
og at levende musik sammen 
med tekst, billeder og fi lm på  en 
storskærm kan tale stærkt.

Når musikken understøtter tek-
sten, bliver der skabt et rum med 
mulighed for refl ektion. Dermed 
er koncerten ikke udelukkende 
en musikalsk oplevelse, slutter 
Dorthe Zielke.

Man kan se koncertprogram-
met for Luther Musik på Dorthe 
Zielkes hjemmeside.

Bodil

Arne Haugen Sørensens passionsbille-
der understreger budskabet, når Dorthe 
og Søren spiller Bach og Händel.

Når musikken under-
støtter teksten, bliver 
der skabt et rum med 

mulighed for 
refl ektion. 

Annonce:
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Lørdag den 7. oktober klokken 
14 stod titusinder af bedende 
polakker hele vejen langs Po-
lens 3.500 kilometer lange 
grænse for at bede Gud beskyt-
te Polen mod bl.a. islamisme.

- Formålet er at omfavne Po-
len med bøn – at omfavne hele 
Polen med rosenkranse. For 
Polen og for hele verden, fortalte 
medarrangør af ”Rosenkrans til 
grænsen”, Maciej Bodasinski, 
til det konservative ugeblad ”W 
sieci” ifølge DR.

Bøn om hjælp mod 
Rusland og islam

De troende polakker bad også 
mod den militære trussel fra na-
bolandet Rusland. 

Polens katolske kirke, som 
sendte deltagere til arrangemen-
tet i busser fra 300 kirker, havde 
arrangeret bededagen med støtte 

fra statslige organisationer. An-
ledningen var årsdagen for den 
kristne fl ådes sejr over en mus-
limsk fl åde i 1571. 

For mange katolikker er søsla-
get ved byen Lepanto, som i dag 
ligger i Grækenland, et symbol 

på selve kampen mellem kristen-
dommen og islam.

EUs kvotefl ygtninge
Den polske regering står netop 

nu stejlt over for EU i spørgsmå-
let om at modtage flygtninge. 

Den polske regering nægter at 
tage imod den kvote på 6.200 
fl ygtninge, EU kræver. Polen har 
ikke taget imod en eneste af de 
160.000 fl ygtninge, Unionen vil 
fordele i medlemslandene.

Den polske befolkning er også 
skeptisk overfor udsigten til at 
modtage fl ygtninge fra især mus-
limske lande. Tre ud af fi re polak-
ker er ifølge meningsmålinger 
imod at tage imod muslimske 
flygtninge. Polakkerne frygter 
dels terror, dels at islam vil true 
katolicismen.

Der bor i dag 35.000 muslimer 
dag i Polen - ud af en befolkning 
på 38 millioner polakker. Det 
svarer til 0,1 % af den polske 
befolkning.

I Danmark er der 300.000 
muslimer, hvilket svarer til 5,2% 
af befolkningen. I Tyskland var der 
4,5 millioner muslimer - eller 5,7% 
af befolkningen - ved udgangen 
af 2015.

Polakker i ’rosenkrans’ om 
landet bad mod islamisering

Lørdag den 7. oktober dannede titusinder af polakker en ”men-
neskelig rosenkrans” omkring landet.

Kristent parti med i den nye 
hollandske koalitionsregering
Den nye hollandske regering består af premierminister Mark 
Ruttes liberale VVD, Det Konservative CDA, De socialliberale 
D66 og Den Kristne Union.

Det tog hele 208 dage fra valget i marts til lederne fra de fi re partier 
blev enige om et regeringsgrundlag. Alle de etablerede partier havde 
på forhånd sagt, at de ikke ville danne regering med Geert Wilders 
indvandringskritiske Frihedsparti, som blev nummer to ved valget. 

Regeringen er bl.a. delt i abortspørgsmålet, hvor Den Kristne 
Union er imod abort, mens D66 ønsker lempeligere abortregler.

Den nye koalition har 76 mandater af de 150 mandater i det 
hollandske parlament.

Bodil

Mission Øst hjælper overlevende 
rohingya-fl ygtninge i Bangladesh
Deres huse er brændt ned, deres landsbyer jævnet med jorden, 
og de har mistet alt. Hundredtusinder af mennesker fra Myan-
mars forfulgte rohingya-minoritet har søgt tilfl ugt i Bangladesh, 
hvor fl ygtningelejrene allerede er overbefolkede. Mission Øst 
koordinerer akut nødhjælp for seks hjælpeorganisationer.  

”De satte ild til vores hus, så vi fl ygtede op i bjergene!” ”Vores 
by blev angrebet, naboens hus blev brændt ned, og vi løb af sted!”

Rohingya-fl ygtninge ved grænsen mellem Myanmar og Bangla-
desh fortæller den ene grufulde beretning efter den anden: Lands-
byer angribes, huse brændes af, og det overvejende muslimske 
mindretal i Myanmars Rakhine-provins tvinges på fl ugt.

Siden en ny angrebsbølge startede 25. august, er over en halv 
million rohingyaer fl ygtet over grænsen til Bangladesh, hvor der i 
forvejen er 200.000 rohingya-fl ygtninge. De har desperat brug for 
vand, mad og de mest basale hygiejneartikler for at modstå smitte 
og sygdom. FN rapporterer, at fl ygtningene - hovedsagelig kvinder 
og børn - er traumatiserede, og at nogle af dem ankommer med 
brandskader og sår fra skydevåben, granatsplinter og landminer.

Mission Øst koordinerer hjælpen
Behovet for nødhjælp er enormt. Derfor søsætter Mission Øst en 

indsamlingskampagne og har netop sendt en nødhjælpskoordinator 
afsted for at koordinere hjælpeindsatsen fra Mission Østs samar-
bejdspartnere i netværket Integral Alliance. 

Kendrah Jespersen fra Mission Øst skal være med til at koordi-
nere hjælpearbejdet for seks organisationer (Food for the Hungry, 
Medair, Medical Teams International, Tearfund UK, World Concern 
og World Renew). Sammen uddeler de vand, mad, presenninger, 
liggeunderlag, køkkenudstyr og hygiejneartikler til fl ygtninge, der 
har mistet alt.

Mor med nyfødt bor under et par pinde
20-årige Lal Bana måtte fl ygte højgravid og med sin toårige datter 

op i bjergene, da der blev sat ild til hendes hus. Efter tre dages fl ugt 
fødte hun endnu en lille pige.

- Der var ingen til at hjælpe mig, ingen læge. Og jeg blev ved 
med at bløde, fortæller hun. Det lykkedes hende at kæmpe sig frem 
til en fl ygtningelejr på den anden side af grænsen til Bangladesh, 
hvor hun fi k lægehjælp. Nu bor hun med sine to små døtre under 
en nødtørftig overdækning, der kun holdes oppe af et par pinde. 
Regnen siler ned og forvandler jorden til mudder.

Hjælpen fra Mission Øst og Integral-partnere er absolut afgørende 
for deres overlevelse. 

Netværket Integral Alliance
Mission Øst koordinerer nødhjælp sammen med de seks hjæl-

peorganisationer i Integral Alliance. Netværket har 23 medlems-
organisationer med kontorer i 14 lande. Tilsammen samarbejder 
de med over 700 lokale partnere i 90 lande verden over. I mange 
katastrofesituationer går Integral-medlemmer sammen for at kunne 
yde mere effektiv hjælp til mennesker i nød.

Svend/Bodil Ligene af de kristne egyptere, 
som blev dræbt af IS i Libyen i 
2015, er blevet fundet i en mas-
segrav. Nu skal de hentes hjem 
til begravelse i den nyopførte 
martyrkirke i Aour, som er byg-
get til minde om dem.

International Christian Con-
cern (ICC) oplyser, at familierne 
ønsker ligene udleveret til begra-
velse i Church of the Martyrs of 
Libya i landsbyen Aour. Famili-
erne vil selv identifi cere ligene og 
derpå vil begravelsen fi nde sted.

Martyrkirken blev bygget som 
et mindesmærke for de 21 kopte-
res tro og mod, da de på bestialsk 

vis blev henrettet af IS ved den 
libyske kyst i februar 2015. Mas-
segraven med de kristne blev 
fundet for nylig af de libyske 
myndigheder efter arrestation 
og afhøring af den mand, som 
fi lmede massakren.

Guds timing
Tretten af de dræbte kom netop 

fra Aour. Og timingen er vigtig, 
siger Fader Makar Issa til ICC:

- Vor Herre valgte den rette tid, 
så de legemlige rester af marty-
rerne blev fundet og returnerin-
gen sker efter at martyrkirken 
blev færdig. Nu kan de velsignede 
martyrers lig blive lagt til hvile i 

landsbyens nye kirke. Den er nu 
klar til at modtage de sønner, som 
led martyrdøden, de helte, som 
har løftet kirkens hoved og krist-
nes hoveder over hele verden.

Gråd og glæde
- En dyb følelse af glæde præ-

ger vores landsby [Aour] efter 
offentliggørelsen af billederne af 
ligene. Vi kan ikke udtrykke vore 
følelser. De er en blandig af gråd 
og glæde, sagde en bror til to af 
martyrerne til ICC.

Et libysk lighus er nu ved at 
gøre ligene klar til hjemsendelse. 
Familierne har fortrinvis fået in-
formationer via de sociale medier.

- Allerede før vi hørte nyheden 
om fundet af vore martyrer, var 
jeg trøstet og velsignet. Men nu 
er jeg endnu mere trøstet. Jeg 
vil blive meget glad, når jeg ser 
dem, og jeg vil besøge dem hver 
dag i kirken. Vi beder om, at Gud 
sender dem sikkert hjem til os, 
sagde moderen til martyren Mina 
Fayez Aziz. 

- Vi beder om, at familierne må 
komme godt igennem tragedien 
og opfordrer til bøn for de egyp-
tere, som stadig risikerer livet ved 
at søge arbejde i udlandet for at 
kunne brødføde deres familier, 
siger en lokal talsmand for ICC.

Bodil

IS-ofre skal begraves i ny Martyrkirke

20-årige Lal Bana måtte fl ygte højgravid og med sin toårige 
datter op i bjergene, da der blev sat ild til hendes hus. Efter tre 
dages fl ugt fødte hun endnu en lille pige.

Missionsselskabet Promissio 
og Børkop Højskole tilbyder nu 
Global Discipleship Training, 
GDT, et 5 måneders bibelsko-
leophold, som dels foregår i 
Etiopien, dels i Danmark. 

Hjertet af opholdet er tre måne-
der på bibelskolen i Etiopien, hvor 
deltagerne vil blive inspireret af 
undervisning fra danske og etio-
piske kristne. Det første GDT-hold 
begynder 3. januar 2019.

Etiopien har den største luther-
ske kirke i verden, og hvert år 
bliver hundredtusinder omvendt.   

Eleverne på GDT vil også 
sammen med etiopiske kristne 
tage del i lokale projekter som 
fængselsbesøg eller sport.

Ud af komfortzonen
GDT vil have deltagerne ud af 

komfortzonen, så de kan krydse 

grænser sammen med Gud.
Det har forstander Robert Bladt 

selv oplevet på Børkop Højskoles 
studietur til Etiopien. ”Det var en 
tur, der både har gjort et uudslet-
teligt indtryk og formet min tro på 
en måde, som jeg slet ikke havde 
forudset. 

Jeg længes efter, at unge 
fra Danmark gennem GDT må 
møde noget af den frimodighed 
ved at tro på Jesus, indtryksfulde 
vidnesbyrd om Guds levende virk-
somhed i dag og branden for at 
bringe missionen videre til fl ere, 
som, jeg oplever, kendetegner vo-
res kristne søskende i Etiopien”, 
udtaler forstanderen.

Før-og-efter-kurser
Før GDT-deltagerne rejser til 

Etiopien, får de et forberedelses-
kursus i Danmark. Senere vil der 
igen være et kursus på dansk 
grund, denne gang for at bear-
bejde indtrykkene fra Etiopien.

På forberedelseskurset skal 
GDT’erne lære om etiopisk kul-
tur og afrikansk stammereligion, 
teambuilding, at holde andagter 
og formidle ”vilde oplevelser”. 

I efterbearbejdelsen bliver 

den enkelte deltager vejledt i at 
formidle oplevelserne i dansk 
sammenhæng.

Gennem hele opholdet har 
man en mentor, som man kan 
dele stort og små med. Vi er 
med fra eventyret starter, til det 
sidste punktum sættes, forsikrer 
højskolens forstander.

GDTs forberedelse og efterbe-
arbejdning foregår på en separat 
GDT-linje på Børkop Højskole. 

I Etiopien benytter Promissio 
sit eksisterende netværk.  

GDT er bygget op med 4 ugers 
forberedelse i Danmark, 12 uger 
i Etiopien og 6 ugers efterbear-
bejdelse i Danmark. Der er plads 
til max. 16 deltagere på holdet. 
Prisen for et ophold er 38.960 kr. 

Man kan læse mere på www.
globalDT.dk.

Bodil

Ny dansk bibelskole i Etiopien

- Etiopiens kristne kan lære 
danskere meget om frimo-
dighed og mission, mener 
forstander Robert Bladt.
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Kinas mangeårige etbarnspo-
litik og tvangsaborter er i sig 
selv alvorlige brud på menne-
skerettighederne. Nu viser der 
sig også en voldsom stigning 
i antallet af kinesiske kvinder, 
der får brystkræft som følge af 
abortindgreb. Og dødeligheden 
i Asien er langt højere end i 
Vesten.

- Det tager ofte 20 år mellem 
den udløsende årsag og udvik-
lingen af brystkræft. Derfor har vi 
endnu ikke set alle de tilfælde af 
brystkræft, som kan relateres til 
Etbarnspolitikken fra 1979-2015, 
mener professor Joel Brind fra 
New York. Han er medstifter 
af et institut til forebyggelse af 
brystkræft og argumenterer i en 
artikel på LifeNews.com for sam-
menhængen mellem aborter og 
brystkræft. 

Joel Brinds forskning er meget 
upopulær blandt abort-tilhæn-
gere, som hellere vil se Kinas 
”brystkræft-epidemi” som resul-
tatet af vestlig livsstil og vestlige 
fødevarer.

ABC-linket
Joel Brind har i årevis forsket i 

årsagerne til brystkræft. Jo ældre 
en kvinde er, når hun får sit første 
barn, jo højere er hendes risiko for 
at få brystkræft. 

Men risikoen for brystkræft 
forårsaget af en provokeret abort 
er langt større end den aldersbe-
tingede. Det er bare en sandhed, 
som mange aborttilhængere helst 
vil bortforklare, mener Joel Brind. 

Det såkaldte ABC-link (Aborti-
on-Breast-Cancer Link) har været 
påvist i mange undersøgelser. 
Abortilhængere har forsøgt at 
så tvivl om pålideligheden af fx 
kræftramte svenske kvinders 
oplysninger om tidligere pro-
vokerede aborter i en lidt æl-

dre undersøgelse. Men hvis de 
kræftsyge kvinder fortæller om 
en provokeret abort, som ellers 
ikke fremgår af deres journal, 
skyldes det sandsynligvis, at der 
ikke fandtes computere, da de fi k 
deres aborter, mener Joel Brind.

- Jeg frygter en verdensom-
spændende eksplosion i antallet 

af brystkræfttilfælde, siger Joel 
Brind og henviser til de sidste 
årtiers statistikker fra Kina og 
Sydasien.

Han hentyder til, at der ofte går 
20 år fra den udløsende faktor til 
sygdommen viser sig. Det sker i 
Sydasien netop nu.

Rystende tal fra Kina
I 2008 skrev en gruppe forskere 

i Journal of the National Cancer 
Institute: “Kina er på nippet til at 
få en bryskkræftepidemi”. Men 
denne artikel nævner ikke abort 
overhovedet.

Derimod blev der i 2013 udgivet 
en metaanalyse-rapport fra et 
team under ledelse af Dr. Yubei 
Huang. (En metaanalyse samler 
resultaterne fra en række studier 
inden for samme emne og giver 
derfor et bedre udgangspunkt for 
statistik og behandling mm). 

Huangs rapport samlede infor-
mation fra 36 nyere studier i Kina. 
Teamet dokumenterede, at der er 
en 44% øget risiko for brystkræft 
blandt kvinder, som har fået en el-
ler fl ere provokerede aborter - og 
der var op til 89% øget risiko for 
kvinder med tre eller fl ere aborter.

Risiko øges med 30% 
Joel Brind og hans kolleger 

på Penn State Medical College 

lavede en metaanalyse af studier 
fra hele verden i 1996, hvoraf det 
fremgik, at abort giver en 30 % 
forøget risiko for brystkræft. 

I Kina bliver stort set alle provo-
kerede aborter foretaget efter at 
kvinden har født sit første barn. 
Det slører risikobilledet. Kvinders 
bryster er mere sårbare overfor 
kræftforårsagende infl ydelse før 
hun får sit første barn.

Millioner vil dø
En ny metaanalyse fra Brinds 

institut indeholder resultatet af 
studier af kvinder i det sydlige 
Asien (Indien, Pakistan, Bangla-
desh, Sri Lanka). Og denne ana-
lyse giver en særlig god mulighed 
for at måle det såkaldte ABC-link.

I de 20 studier, der er foretaget 
af ABC-linket inden for det sidste 
årti, viser det sig, at den gen-
nemsnitlige risiko for at få bryst-
kræft er øget med 150%. Mens 
Sydasien har en dødelighed på 
omkring 50% for brystkræft er det 
kun omkring 20% i vestlige lande.  

Den triste konklusion er, at 
millioner af kvinder i Asien må 
forventes at dø de næste årtier, 
fordi de har fået en eller flere 
aborter, fastslår Joel Brind.

Joel Brind, Ph.D., er profes-
sor i biology og endokrinologi 
på Baruch College of the City 
University i New York. Han er 
også medstifter af The Breast 
Cancer Prevention Institute.

Brystkræft-epidemi i Kina 
kan skyldes abortpolitik
Millioner af kvinder risikerer at dø som følge af Kinas et-barnspolitik og påtvungne aborter - 
fordi abort øger risikoen for brystkræft, vurderer amerikansk forsker.

I hele oktober måned har 
WHO fokus på forebyggelse af 
brystkræft.

- Lad være med at fejre Hal-
loween! Ikke engang under 
navne som ’Høstfest’. Den 
eneste høstfest, vi kristne 
burde fejre, må være høst 
af sjæle.

Det siger den tidligere sata-
nistiske ypperstepræst John 
Ramirez i CharismaNews.com. 
John Ramirez kom mirakuløst 
til tro på Jesus efter 25 år i den 
okkulte verden. Nu fortæller 
han om sit tidligere liv med 
satanisme og fejring af Hal-
loween for at advare forældre 
mod farerne.

- Jeg husker tilbage på Hal-
loween-natten den 31. oktober 
1987, hvor jeg holdt verdens mest djævelske bryllup. Min kæreste 
og jeg ville giftes til Halloween i et dæmonisk ritual, der varede hele 
natten, og bryllupsklokkerne kunne høres lige ned til Helvedes porte, 
skriver John Ramirez.

Han advarer kristne om, at det er umuligt at skille Halloweens 
mørke oprindelse fra de tilsyneladende harmløse fejringer i vor tid.

- Som djævletilbedere betød Halloween rigtig meget for os, og vi 
glædede os til at fejre det, fordi vi kendte betydningen og den mørke 
magt bag denne nat. Det ville svare til, at jeg spurgte kristne: ”Hvor 
vigtig er Langfredag og Opstandelsens Søndag for jer?” 

Halloween har den samme vigtighed for dem, der hører til på den 
mørke side, forklarer Ramirez og advarer kraftigt sine medkristne 
mod at fejre Halloween - uanset om dagen markeres under et 
andet navn.

John Ramirez advarer mod okkultisme og forkynder selv Kristus 
gennem organisationen John Ramirez Ministries.com

Bodil

- Nye undersøgelser fra Asien viser, at den gennemsnitlige risiko 
for at få brystkræft øges med 150% efter en abort. Og sygdom-
men har en 50% dødelighed i Asien, siger Dr. Joel Brind.

Kinas etbarnspolitik
Etbarnpolitikken var gyl-

dig i perioden 1979-2015. 
Formålet var at begrænse 
befolkningstilvæksten og 
dermed sikre den økonomi-
ske vækst.

Men etbarnspolitikken 
blev gennemført med tvung-
ne aborter, selv i tredje tri-
mester, samt tvungen ste-
rilisation. Der meldes også 
om af drab af nyfødte eller 
bortadoption af især piger.

I mange tilfælde er pi-
gefostre blevet aborteret, 
fordi forældrene ønskede 
en dreng. Det har medført 
et underskud på omkring 30 
mio. piger og kvinder, samt 
mangel på arbejdskraft.

Siden 2015 har de fl este 
forældre officielt haft tilla-
delse til at  få to børn.

’Lad ikke jeres børn 
fejre Halloween!’

- Halloween betyder lige så 
meget for satanister som på-
sken betyder for kristne, siger 
John Ramirez

2 verdener
- Kæmper om din sjæl

’To verdener’ beskriver, hvor-
dan et menneske kan blive 
sat fri fra syndens magt, og 
hvordan man kan blive sat fri 
fra onde ånder.

-- 
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228,-
Udfordringens bøger & musik

7356 1504 - 7456 2202

Af  Graham Powell

- Den tyrkiske regering har 
fabrikeret anklager mod pa-
stor Brunson, for størstedelen 
baseret på ”hemmelige vidne-
udsagn”. 

Det siger to medlemmer af 
USAs kommission for interna-
tional religionsfrihed (USCIRF), 
som har besøgt den amerikanske 
pastor Andrew Brunson i Kiriklar 
fængslet i Tyrkiet.

Frygtelige forhold i fængslet
USCIRFs Sandra Jolley og 

Kristina Arriaga besøgte pastor 
Brunson i fængslet i sidste uge.

Pastoren fra North Carolina, 

der har været missionær i Tyrkiet 
i 23 år, blev fængslet den 7. okto-
ber 2016. Han er anklaget for at 
have forbindelse med den islami-
ske præst Fethullah Gulen, som 
menes at stå bag kupforsøget 
mod Tyrkiets regering i juli 2016.

Brunson blev også anklaget 
for at have holdt prædikener med 
et ”særligt formål” til en kurdisk 
gruppe. Hvis han fi ndes skyldes, 
risikerer Andrew Brunson en 
livstidsstraf.

De to iagttagere afviser an-
klagen som pure opspind. De 
fortæller om de frygtelige forhold 
i fængslet: I starten sad Brunson i 
en celle, der var beregnet til højst 

otte mænd - men der var over 21 
fanger i rummet.

I Kiriklar fængslet har han sid-
det i alle døgnets timer sammen 
med to andre, der også anklages 
for at være med i Gulenbevægel-
sen. Brunson har tabt over 22 kg 
siden fængslingen.

- Han lever i en verden af 
psykiske og fysiske forstyrrelser. 
Han har ikke fået den påståede 
retsproces, har ikke fået korrekt 
information om anklagerne, der er 
urealistiske datoer for processen 
og han aner ikke, hvornår han 
vil gense sine børn eller sit land, 
siger Sandra Jolley. 

Erdogans gidsel
Jordan Sekulow fra American 

Center for Law and Justice har 
omtalt Andrew Brunsom som 
”den tyrkiske regerings gidsel” og 
som en brik i Erdogans hænder.

I september tilbød Erdogan at 
frigive Brunson, mod at Tyrkiet får 
Gulen udleveret fra USA.

- Pastor Andrew har ikke gjort 
noget forkert. Men nu bliver han 
holdt som gidsel. Han bør sættes 
fri, siger Jordan Sekulow.

Gennem pressemeddelelsen 
fra USCIRF takker Brunson alle, 
som arbejder for hans sag og 
beder for ham.

Bodil

Besøg fra USA hos ’gidslet Brunson’ i Tyrkiet

Menigheder vil tvinge metodist-
kirken til at indføre homovielser
En kirke i Austin, Texas, har valgt at stoppe med at afholde 
bryllupper, indtil United Methodist Church tillader samkøn-
nede vielser. 

First United Methodist Church i Austin stemte den 24. september 
for det, de regner med bliver et midlertidigt stop for bryllupper. 93% 
af menigheden stemte for. Kirkens seniorpræst, Taylor Fuerst, hå-
ber, at afstemningen vil styrke enheden i menigheden og sende et 
positivt bduskab til LGBT’erne i byen.

Metodistkirkens lære, som fremgår af Book of Discipline, er-
klærer homoseksualitet ”uforenelig med kristen lære”. Metodist-
menighederne har ikke pligt til at holde bryllupper, men vielsesretten 
ses som et særligt privilegium. Ialt 11 menigheder har nu valgt at 
stoppe med vielser, indtil metodistkirken hæver forbuddet mod 
samkønnede vielser.

United Methodist Church på verdensplan er splittet mellem 
Nord og Syd. Den afrikanske og asiatiske del, som har langt fl ere 
medlemmer end metodisterne i Vesten og et mere konservativt bi-
belsyn, afviser samkønnet ægteskab som synd, ligesom de afviser 
provokeret abort.

Bodil

Eks-satanist til kristne forældre:



Mangler du læsestof til efteråret?Mangler du læsestof til efteråret?

HUDLØS. Jørn Hyldgaard for-
tæller hudløst ærligt om tro, 
depression og diagnose. 199 

HUSET. Den eneste vej ud er 
ind. Spændningsroman af F. 
Peretti og T. Dekker.  198 kr. 

Nyhed: Josiahs Flamme. 
En autistisk dreng oplever 
Himlen - igen og igen.  199 kr. 

Sluppet Fri. Roman om ven-
skab, autisme og tro udover 
det sædvanlige. 229 kr. 

Forsoningen.  En roman om 
svigt, tilgivelse og tro - og 
kærlighed. Tilbud! 129 kr.
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HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

The GraceCard
Bliv vidne til tilgivelsens kraft 

Da poli t ibet jenten Mac 
McDonald mister sin søn i 
en ulykke, plages han i mange 
år af dyb sorg og bitterhed, 
der tærer på hans kærlighed 
til familien, og han vender 
sin vrede mod Gud - og alle 
andre ...
Engelsk tale / dansk tekst.

97 minutter. 

DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!

Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

199,-

Left Behind (DVD) 
Film om bortrykkelsen. Med 
Nicolas Cage. Dansk tekst.
110 min. Kr. 98,-

Heaven is for real (DVD) 
Stor fi lmatisering af ”Himlen 
fi ndes virkelig”. Dansk tekst.
95 min. Kr. 98,-

Luther (DVD) Om Martin Lu-
ther og starten på reforma-
tionen. Dansk tekst.
124 min. Kr. 98,-

98,-

The Bible
”The Bible” (Bibelen)  er en stor-
slået og episk TV-Serie, der giver 
liv til de dramatiske historier i 
Det Gamle og Det Nye Testa-
mente. Regissør på tv-serien er 
den fi redobbelte Emmy-vinder 
Mark Burnett.
4 dvd’er som indeholder alle 10 
episoder + eksklusive special 
features. 
Engelsk tale / dansk tekst.

475 minutter. 

Woodlawn
Woodlawn er baseret på den 
sande historie om vækkelse 
på fodboldholdet på en high-
school i Birmingham, Alaba-
ma. Uroen ulmer blandt sorte 
og hvide, da fodboldpræsten 
Hank Erwin (spillet af Sean 
Astin fra Ringenes Herre) duk-
ker op på skolen og beder om 
5 minutters taletid på holdet ...

Engelsk tale / dansk tekst.

118 minutter.

FILMS TO INSPIRE - Volume 1 + 2
DVD-bokse med 4 fi lm. Volume 1: War Room, Heaven is for real, Courageous, Fireproof. 
Volume 2 : Ordinary People, Faith like Potatoes, Gracecard, Rust. Kr. 199,- pr. boks.

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

”Ja, man kan med rette sige, at 
Efeserbrevet er højdepunktet i hele 
den bibelske åbenbaring.”

 Sådan skriver Leif Rasmussen, tid-
ligere lærer på bibelskolen i Kolding, i 
”Efeserbrevets skjulte Hemmelighed”. 
I bogen gennemgår han Paulus’ brev 
til menigheden i Efesus og giver læseren en dybere 
forståelse af det samlede budskab og af hvert kapitel. 

118 sider. 98 kr.  

Efeserbrevets skjulte Efeserbrevets skjulte 
HemmelighedHemmelighed
Af Leif Rasmussen

BØGER fra udfordringens forlaG:BØGER fra udfordringens forlaG:

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
og budskabet 

i verdens mest 
udforskede objekt.
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Torino-ligklædetTorino-ligklædet
Af Jostein Andreassen & Oddvar Søvik

Denne nye bog er en overskuelig sammenfatning af 
fakta om det mystiske ligklæde i Torino. Her præsenteres 
den meget overbevisende beretning om et ligklæde, der 
bærer et fotografi sk aftryk af den korsfæstede Jesus.

Forskere har gennem mere end 30 år forsket i dette 
ligklæde, så det i dag er det mest undersøgte objekt i 
verden. Og med de fakta, der nu er tilgængelige med 
moderne teknik, bør der ikke være tvivl om, at vi har et 
næsten 2000 år gammelt ”fotografi ” i 3D af en person, 
som selv i de mindste detaljer svarer til Bibelens beret-
ning om Jesus. 

80 sider. Farvefotos. kr. 98,- 

Udfordringens webshop: www.hosianna.dk  - Tlf. 7456 2202

98,-

I Det Skjulte. Lynn Austins ny-
este roman om tro, religiøsitet 
og kærlighed. 299,95 kr. 
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Ny bog fra
Charlotte Rørth

272 SIDER, 
FORLAGET GYLDENDAL 

299,95

Journalisten 
Charlotte Rørth fi k 
stor opmærksom-
hed, da hun udgav 
bogen ”Jeg mødte 
Jesus” om sit 
møde med Jesus i 
Spanien.
 
Nu har hun samlet 
en masse inter-
views med andre, 
som har oplevet 
noget lignende, 
eller som prøver at 
give videnskabe-
lige og teologiske 
forklaringer. 

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Anmeldt af Pia Hinderfelt

Over 17 millioner mennesker 
verden over er blevet berørt 
af denne fantastiske forfatters 
udgivelser, og nu har Sarah 
Young, forfatteren til "Jesus 
Kalder" og "Kære Jesus", at-
ter skrevet en helt vidunderlig 
andagtsbog. 

Denne andagtsbog, "Jesus Al-
tid", indeholder 365 andagter og 
den er skrevet i samme stil, som 
læserne er kommet til at kende 
og elske så godt, nemlig med den 
milde og genkendelige stemme, 
som får læserne til at føle, at 
Jesus taler direkte til hver enkelt 
person i den livssituation, som de 
står i den pågældende dag.

I "Jesus Altid" er det gennem-
gående tema glæde. Bogen igen-
nem får læserne en dybtliggende 
og bibelsk funderet forståelse af 
den glæde, som vi alle kan opleve 
til hver en tid og i alle omstændig-

heder, når vi søger Jesus.

Personligt og nærværende
Sarah Youngs andagtsbøger 

er personlige refleksioner, der 

bygger over hendes 
egne stunder med 
bibellæsning, bøn 
og nedskrivning af 
bedeemner. 

Efter i mange år 
at have skrevet sine 
egne ord i sin bøn-
nedagbog, beslut-
tede Sarah Young 
sig for at være mere 
opmær ksom på 
Guds stemme og 
begyndte at lytte 
til, hvad han sagde 
til hende. Udstyret 
med en kuglepen, 
begav hun sig ud 
på en rejse, som for 
evigt skulle forandre 
hendes – og mange 
andre menneskers 
liv, udover jorden. 

Over 17 millioner mennesker 
er indtil videre blevet berørt af 
hendes tekster.

De forskellige tekster opmun-
trer læserne til at opnå en større 

fortrolighed med Kristus.

Sarah Young bruger hver dag 
timevis på at læse Biblen og re-
fl ektere over den glæde, der kan 
blive vores, på grund af Jesus. 
Nu deler hun disse ord fyldt med 
håb, opmuntring og forventning. 

Som læser er man ikke i tvivl 
om, at også denne nye andagts-
bog er skrevet af én, der elsker 
Jesus og har ærefrygt for hans 
ord.

Sarah Young  brænder for at 
hjælpe mennesker til at få et 
nært forhold ikke blot til Jesus, 
men også til Bibelen. Derfor vil 
også denne andagtsbog være til 
opmuntring for læserne.

Sarah Young: Jesus Altid
384 sider • 199 kr.
Scandinavia

Glæde i Guds nærvær
Sarah Young har udgivet sin trejde andagtsbog - denne med fokus på glæde.

Kalejdoskopet er en erin-
dringsbog om ti turbulente 
år 1939-1949 i en dansk-
tysk families liv krydret 
med digte og bibelvers. 
Kildematerialet er dagbøger 
og breve med kommentarer 
fl ettet sammen i et lysende 
kalejdoskop, der blænder 
op for de åndelige værdier! 

Det er en levende og auten-
tisk beretning, som viser kri-
gens grufulde konsekvenser 
for en almindelig families 
hverdag med far, mor, tre 
store og tre små børn. Den røde tråd i familiens liv er på fl ere ni-
veauer: krigen, hverdagen og dens problemer samt den kristne tro. 

Kulde, sult og krig 
Krigens enorme udfordringer består i fx den konstante isnende 

kulde ofte uden at det er muligt at få varmen; sulten og det at 
overleve på kneben og kreativ, kulinarisk vis. Samtidig er faren 
indkaldt det meste af krigen, bla. i Ukraine med savn, afsavn og 
sygdom. Faren indser tidligt, at nazismen er uholdbar, og i et meget 
indsigtsfuldt brev advarer han på nuanceret vis sin ældste søn mod 
at melde sig til SS-tjeneste. Også moren advarer om ikke at lade 
sig rive med af en idealisme, som er uforenelig med de værdier, 
familien har i deres Gudstro. 

Moren bliver alene om at holde sammen på den store børnefl ok 
i fl ere aldre, og det er udfordrende, da familien rejser en del grun-
det skolegang forskellige steder og for at være hos familie både 
i Tyskland og Danmark. Det er gribende at læse om de talrige 
rejser, som byder på besværligheder med at krydse grænser, 
ustabile og mangelfulde transport-forhold samt smertende fødder 
og tyskerhad.

Troen bærer familien igennem
Fra krigens begyndelse hører familien til ”bekendelseskirken”, 

ligesom teologen Dietrich Bonhoeffer. I centrum er familien og 
dens trosliv med familieandagter, bøn, salmesang, kirkegang og 
familiens mange hjælpsomme venner, og alt det bærer oppe under 
den daglige livsfare med bekymringer og ængstelse for fremtiden. 
Moren skriver, at Gud var særlig nærværende i denne tid, og at 
fællesskabet i menigheden var med til at holde hende åndeligt i 
live. Deckert tilføjer, at det krævede åndelige kræfter at satse på 
en husorden, hvor det musiske og det kirkelige blev en integreret 
del af hverdagen. 

Beretningerne viser, hvordan kristen tro og livsførelse hjælper til 
at gennemleve krig, kaos og kriser og giver derfor inspiration til at 
forstå betydningen af kristne kerneværdier – også i dag!

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Kirstin Deckert: Kalejdoskopet – Beretninger 1939-1949

Et ståsted i to kulturer

Af Henri Nissen

I januar 2015 udkom Charlotte 
Rørths bog ”Jeg mødte Jesus” 
- to dage senere var første 
oplag udsolgt, fordi det var 
så usædvanligt at en ateistisk 
journalist skrev om sit møde 
med Jesus - og endda på In-
formations forlag. 

 
Bogen var uden tvivl en øjen-

åbner for mange mennesker, som 
havde opgivet at tro på det med 
Gud og Jesus. Ofte fordi kirken 
er blevet for religiøs, og Jesus er 
blevet gemt af vejen.

Nu kom der en ”udefra” og for-
talte, at det faktisk er rigtigt, det 
med Jesus. Han lever. Han er vir-
kelig. I hvert fald havde Charlotte 
Rørth en overnaturlig oplevelse i 
Spanien, hvor hun så Jesus. 

Hun var ellers opvokset i et 
venstreorienteret akademiker-
hjem og havde overtaget den typi-
ske danske kulturradikale livsstil.

Men så får hun dette syn af 
Jesus, som hun beskriver sådan 
i den første bog:

- Chokket var enormt. Det en-
keltmenneske, som har betydet 
mest for fl est i den kultur, jeg er 
vokset op i, viste sig for mig i mere 
end et kvarter. Han stod som et 
hologram halvanden meter foran 
mig i fuld højde på fl iserne i et 
sakristi i den spanske by Úbeda 

den 25. februar 2009. Mit syn 
viste Jesus på en grusvej nær 
Genesaret sø et års tid inden sin 
korsfæstelse. Jeg var ikke et se-
kund ramt af den tvivl, der ellers 
i alle andre minutter har været 
dominerende i mit liv. I stedet 
samtalte jeg roligt med ham på 
en sær, ordløs måde. Han talte 
aramæisk, fandt jeg ud af, da jeg 
senere hørte sproget på tv. Jeg 
forstod ikke ordene, men menin-
gen var klar nok, skrev Charlotte 
i bogen seks år efter i 2015.

Positive reaktioner
Nu har hun skrevet en ny bog: 

”Vi mødte Jesus”. Den bygger 
på de tusindvis af breve, mails 
og andre henvendelser, som 
Charlotte Rørth modtog, efter at 
hun stod frem og fortalte om sin 
overnaturlige oplevelse i bogen. 

Forlaget, som nu er Gyldendal, 
fortæller i sin præsentation:

Allerede den samme aften, 
som Charlotte Rørths første bog 
”Jeg mødte Jesus” var på gaden, 
væltede det ind med henven-
delser fra mennesker, der også 
havde haft oplevelser. De var 
lettede og glade for at genkende, 
hvad de troede sig alene om.

”Jeg har modtaget over 1000 
breve og mails. Folk stopper mig 
på gaden, i supermarkedet, i 
skoven... for at dele deres egne 
eller andres oplevelser.

Fortællingerne er forskellige 
og unikke, men alle har vi haft 
den samme vidunderlige følelse 
af at være totalt accepteret for 
dem, vi er og en overstrømmende 
kærlighed.

Mange har, indtil de delte det 
med mig, holdt det for sig selv. 
Ja, de har end ikke indviet de-
res allernærmeste, fordi de har 
været bange for at blive opfattet 
som sindssyge, blive forladt eller 
ligefrem udstødt,” siger Charlotte.

Søgen efter forklaring
I den nye bog ”Vi mødte Jesus” 

har Charlotte Rørth interviewet en 
stor håndfuld af disse mennesker.

Desuden har hun opsøgt for-
skere og teologer - bl.a. Niels 
Christian Hvidt og Iben Thran-
holm - for at forsøge at sætte op-
levelserne ind i en sammenhæng, 
og få en større forståelse. 

Det svar, Charlotte Rørth selv 
giver, er desværre ikke en kristen 
bekendelse:

”Hvis jeg skal beskrive, hvor-
dan jeg oplever formålet med 
mit møde, så er det, at jeg skal 
opføre mig ordentligt. Så godt, 
jeg formår, skal jeg leve op til, at 
jeg har en Gud, der elsker mig. 
Om mennesker er kristne, bud-
dhister eller noget helt tredje, er 
deres eget valg. Skulle jeg have 
en mission, er det ytringsfriheden. 
At min og andres åbenhed kan 

skabe plads til, at vi møder hinan-
den fordomsfrit i forundring. At vi 
uden frygt kan dele også utrolige 
oplevelser, der ikke kan forklares 
eller kontrolleres,” siger hun.

Problemet: Fortolkningen
Ovenstående citat er desværre  

et andet evangelium, end det, 
vi kender fra Ny Testamente og 
Jesus selv. Hvis meningen med 
Jesus blot var, at vi skulle opføre 
os ordentligt, så var han bare en 
morallærer, ligesom Buddha. 

Det er slet ikke ligegyldigt, om 
vi er buddhister eller kristne eller 
noget helt andet. Ifølge Jesus og 
NT, så er der ingen anden vej til 
Gud og til evig frelse end Jesus 
Kristus. Og han bød disciplene 
(og os) at fortælle mennesker, ”alt 
hvad jeg har lært jer”.

Det, han lærte os, er kristen-
dommen - i sin rene form. 

Vi er mange, der ligesom 
Charlotte har haft overnaturlige 
oplevelser. Det er en gave og en 
øjenåbner. Men det afgørende er, 
hvad du gør med din åbenbaring. 
Hjertet er bedrageligt, siger Bibe-
len. Og vi fristes til at tilpasse os 
modgang og medgang.

En åbenbaring er ingen garant 
for, at vi fi nder sandheden. 

Charlotte Røerth: Vi mødte 
Jesus. 272 sider. 299,95 kr. 
Gyldendal. 

Forskellen mellem at få en 
åbenbaring og forstå den
Positivt, at en journalist ’udefra’ opdager, at Jesus er virkelig. Men betænkeligt, hvis 
åbenbaringen bruges til et andet evangelium, end det Jesus selv forkyndte... 
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Møder & Arrangementer

Radiomission

Indryk din annonce i Udfordringen 
-  Ring 7356 1506 eller send en mail til:

annoncer@udfordringen.dk

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

17.10. 19.30 Løgumkloster IM: Hold ud! 
6.3.2018 19.30 Helle Hallen, Årre: klf: Mediernes blinde øje

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

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 
kontaktformularen på hjemmesiden

under ’Kontakt Udfordringen’. 

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.

Onsdag d. 25. okt. kl. 10.30
Herning Frikirke, Møllegade 1B, Herning
Søndag d. 10. dec. kl. 19.00  Julekoncert

Ingstrup Bap  stkirke, Hovedgaden 54, Ingstrup, 
9480 Løkken

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

web: www.egsnet.dk

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

 

 Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
 Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Støt Udfordringens radio-mission
blandt muslimer i Afrika

Som læser kan du nu være med til at bringe 
fredens budskab helt ind i tusinder af fanatiske 
muslimers ører gennem de oplysende og kristne 
radioudsendelser, som Udfordringen støtter. 
Vi mangler ca. 35.000 kr. til de arabiske 
udsendelser - lige nu. 

Udfordr ingen h jælper 
kristne i Afrika med at 
vise Jesus-fi lm, oprette og 
drive radioer og udsende 
programmer, der skaber op-
lysning og formidler kristen 
tro - i muslimske områder.

GAVER med skatte-fradrag 
kan indbetales til Missions-
fonden  på netbank - konto 
nr. 9570 0006 139450.
Husk at skrive: ’5984 Ud-
fordringens Radio-mission’
Tusind tak!

Fortæl muslimerne om 
Isa Almasihu (Jesus Kristus)

GI’ DIG
GLAD

Din kristne arabiske 
bror sender radio til 

muslimer med 
livet som indsats.Vi er med, hvor ørkenen begynder, og folk taler arabisk. 

- eller send en hurtig gave (uden fradrag) på MobilePay 21 97 11 11 mrk. Afrika. 

Bøn for Ballerup
Velkommen til Fællesbøn

Vi er en tværkirkelig bedegruppe, der inviterer til
Fællesbøn for Ballerup:

Lørdag d. 21. oktober kl. 14  - 16
i Skovlunde Kulturhus, Indgang 2 - lokale 1

Torvevej 8, 2740 Skovlunde

Vel mødt

web: www.egsnet.dk

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Meget sang 
og musik

HANS BANNER OVER OS ER KÆRLIGHED

INDBYDELSE
Velkommen  l Full Gospel møde M/K !

Helbredelsesmøde 
LØRDAG D. 28. OKTOBER 2017 - Kl. 14.00 

Arrangør: Full Gospel (tværkirkelig)
Evangeliekirken, Worsåsvej 5, Frederiksberg

Gra  s parkering fra kl. 15.00 på Frederiksberg!

    
SVEIN-MAGNE PEDERSEN  

Svein-Magne, Luthersk baggrund! 4 års studier ved Ansgar 
Bibelskole! 29. maj 1971 fyldt af Helligånden! Modtog 

Helbredelsesgave og Guds kra  ! Siden prak  seret forbøn 
for syge! Har virket blandt indianere i Canada! Siden 1988 
evangelisk helbredelsestjeneste i Norge, Afrika, La  name-

rika og Indien med børnehjem samt vandbrønde for kastes-
løse! Mange oplever Jesus  l frelse og helbredelse overalt! 
Svein-Magnes virke er kendt fra norsk NRK TV, vision Norge 
TV og ugeblade. Se hjemmesiden www.mjl.no med vidnes-
byrd om Guds helbredelse! Svein-Magne siger: Uden Guds 

nåde og kra   er jeg intet!

       

Full Gospel Business
STORKØBENHAVNS AFD.

F R I   E N T R É
Sang og musik ved MAX BÜSMAN

Rig anledning  l personlig forbøn ved Svein-Magne Pedersen
Booking af forbøn fra kl. 13.00

Buff et/kaff e kan købes fra kl. 16.00. Pris kr. 50

I NFO
David Demandt, mobil 60715474 (sms) 

- e-mail: daviddemandt@live.dk 

Personl ig forbøn 

ved Svein-Magne Tag venner og

bekendte med

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 29/10: Hugo Troelsen -  Menigheden; Kristi legeme
Søndag 5/11: Apam fra Nagaland - Bede kraftige bønner

Søndag d. 22/10 kl. 10:30
Peter Kjær
TEMA:  At tjene Jesus Kristus

Søndag d. 15/10 kl. 10:30
Anders Ova
TEMA:  Helligåndens vejledning
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 40:

Ingrid Margit Langbo Nørby
Ørnevej 13
6240 Løgumkloster

Kodeord: Dragesæson

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 
26. oktober 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.



Husk forbøn for Danmark den første mandag Husk forbøn for Danmark den første mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  

Klumme

Diverse

Ferie

Debat

Stillinger

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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Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
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Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal
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Jan Grundvad og Lisbeth Thomsen
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Henriette Pallesen 
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Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfordrin-
gen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i Afri-
ka’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Troels Hertzum

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902-5693

Steen Jensen Kis Iversen

KOLOFON

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

Bogsalg

Bøgballe Friskole 
søger lærer fra 1. december

Se stillingsopslag på www.bøgballefriskole.dk

Nogle har en skråsikker, fi rkantet bedømmelsesmodel, der 
råber: “Det er ikke bibelsk!”  - ”Hvor står det henne i Ordet?” 
Det de mener med det, er, at selve foreteelsen og ordene ikke 
står skrevet sort på hvidt i Bibelen. Alt der falder uden for 
den skabelon afvises som ”usundt”, ”ubibelsk”, ”falsk lære”, 
”dæmoner” og ”vildfarelse”. 

Det kan være relevant at spørge, om ”bedømmerne” selv lever 
efter den målestok. Ofte er det ikke tilfældet; de har et væld af 
undervisning og praksis, som de er trygge ved og vant til, som 
der ikke er det bibelske belæg for, som de kræver af andre. Den 
”bibelske standard” de kræver af andre, må de kræve af sig selv.  

Desuden er Gud ikke en bog, men en person, og bogen er 
inspireret af denne person for at føre os til denne person, og for at 
støtte os i at leve med denne person. Nogle afgudsdyrker Bibelen, 
hvilket er ubibelsk!  

Nogle siger, at de er bibeltro, men de oplever og erfarer ikke ret 
meget af det, der står i Bibelen - og de søger det heller ikke. De 
læser bare i Bibelen og tror, at det de læser er sandt, men hvis 
nogle begynder at opleve det, der står, bliver de mistænksomme.   

Treenigheden er ikke Fader, Søn & den Hellige Bibel, med Fader, 
Søn & den Hellige Ånd! Da Jesus skulle forlade jorden, sagde 
han ikke til sine disciple, at han ville sende dem en bog, der skulle 
vejlede dem, men Helligånden, og at han skulle vejlede dem i hele 
sandheden (Joh. 16, 7 + v. 13).

Nogle tror, at når de kender Bibelen, er de beskyttet imod vild-
farelse. Historien viser noget ganske andet. Abraham var troens 
fader, og han havde ingen bibel, men han havde Gud og var hans 
ven (Rom. 4, 16/Jak. 2, 23). Farisæerne havde en bibel, men de 
havde ikke Gud og var hans fjende. Jesus sagde til dem:

“I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og 
netop de vidner om mig. Og dog vil I ikke komme til mig og få liv.”

(Joh.  5, 39-40).

Misforstå mig ikke; selvfølgelig skal Bibelen være grundlag for liv 
og lære og et bedømmelsesgrundlag for, hvad der er vildfarelse og 
vranglære, og hvad der ikke er. Men det skal være ved Helligånden 
og ved en ret tilgang til skriften, som der kommer eksempler på her:

1)  Jesus er Bibelens stjerne og kerne, sagde Martin Luther. Det 
vil sige, at vi skal læse Bibelen med “Jesus-briller”. Alt skal læses i 
lyset af Guds Søn Jesus Kristus og hans fuldbragte offer på korset.

2)  Uklare skriftsteder ophæver ikke klare skriftsteder. 

3)  Summen af Guds Ord er sandhed (Sal. 119, 160). Skrift 
tolker skrift, og man kan ikke bygge en lære på et enkelt løsrevet 
skriftsted, som er i modstrid med resten af Bibelen.

4)  Er det et bibelsk princip? Foreteelsen, manifestationen, 
handlingen eller betegnelsen er 
ikke nævnt eller specifi kt beskre-
vet i Bibelen, men det strider ikke 
imod Guds natur og Guds måde 
at handle på, som beskrevet i 
Bibelen.

Er det bibelsk?

Af Henrik Csizmadia
Pastor & forkynder, 

Omega Kristent Center, Thisted

Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at 
få et dagligt bibelord til 
inspiration sendt, så gå 
ind på hjemmesiden ud-
fordringen.dk og tilmeld 
dig via ikonet ”Dagens 
Udfordring” ca. midt på 
hjemmesiden. 

Så modtager du Dagens 
Udfordring, som består af et bibelvers, og et par link til de nyeste 
historier i avisen samt bogtilbud. Hjemmesiden passer også til 
mobil-format.

Erhverv

Estland: Soldaterhjemsledere søges

Til januar 2018 sendes danske soldater til Estland, og 
for første gang kommer KFUMs Soldaterhjem afsted 
sammen med det første hold. 

Derfor søger vi lederpar / lederteams, der for en peri-
ode på 3 - 6 måneder, har interesse, lyst og overskud 
til at skabe et hjem, hvor de danske soldater kan slap-
pe af, spille spil og være sammen i fritiden.  

På soldaterhjemmet bliver der dagligt holdt aftenan-
dagt, hvor evangeliet bliver talt, sunget og delt.

Udover
rammer for hjemlighed og hygge, er opgaven også at 
se den enkelte soldat bag uniformen. 

På KFUMs Soldaterhjem er der højt til loftet, og alle er 
velkommen uanset rang eller titel.

Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk

Eller kontakt:
Generalsekretær
Per Møller Henriksen
+45 7620 4480 / 2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk 

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne. 

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag/buffet

På opdagelse i Brandenburg

Axxon Hotel ★★★★

Byen i floden – sådan beskrives 
Brandenburg an der Havel. Den 
ligger da også omgivet af floden 
Havel og med et væld af kanaler 
samt større og mindre søer strøet 
gavmildt rundt omkring byen. 
Byen har lagt navn til delstaten 
Brandenburg og havde sin stor-
hedstid tilbage i middelalderen. 
Det kan man mærke, når man går 
på opdagelse i den stemningsfulde, 
historiske by, for her er flere kirker, 
og især domkirken St. Peter und 
Paul er fascinerende. 

Ankomst: Valgfri frem til
18.12.2017 og 2.1.-29.5.2018.

Pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

4 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 
2 børn 6-14 år ½ pris.

g p j
2 nætter 899,-

4 nætter 1.399,-
5 nætter 1.799,-

Kirkerum i 
Supersygehus

Et stort tillykke til Folkekirken 
med, at det er lykkedes at få et 
kirkerum i det nye supersygehus 
i Aalborg.   Kristendemokraterne 
i Nordjylland har i fl ere år arbejdet 
for, at der skulle komme et kirke-
rum i det nye supersygehus.  Det 
er vigtigt, at der et kirkerum, hvor 
der kan holdes kirkelige handlin-
ger og andre arrangementer. 

Kristendemokraterne er glade 

for, at det er lykkedes at få etab-
leret et kirkerum, hvor kirken er til 
stede på det nye supersygehus.

HENNING FELDTMOSE

REGIONSFORMAND FOR KRISTEN-
DEMOKRATERNE I NORDJYLLAND 
HANNESVEJ 14, 9970 STRANDBY 

Debatindlæg er udtryk for læserens 
egen holdning - ikke nødvendigvis Ud-
fordringens. Send dit indlæg til: debat@
udfordringen.dk - Udfordringen forbehol-
der sig retten til at forkorte og udelade 
indlæg på over 200 ord. 
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens 
egen holdning - ikke nødvendigvis Ud-
fordringens. Send dit indlæg til: debat@
udfordringen.dk

Østerby fortæller bibelhistorie fra Israel

Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne
Lørdag den 4. november 2017
 Tema: Menighedens opgaver 

i forholdet  l Israel

Kl. 14.00: Menigheden og Israel - et åndeligt bånd
  (Eva Ravn Møenbak, formand for DJV)
Kl. 16.00: Menighedens opgaver i forhold  l Israel
  (Linda Møller, rejsesekretær for DJV)

Musik: May-Britt S. Rose
Salg af israelske produkter m.m.: Marvel Gulbrandsen
Maleriudstilling: Greta Axelsen

Kaff e, te og kage mellem de to møder

Stævnet a  oldes i
Apostolsk Kirke

Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C
Velkommen!

Hans Jørn Østerby har i mange 
år lavet bibeldrama for børn og 
voksne. Nu har han været en 
tur i Israel for at optage sine 
fortællinger på video til visning 
på YouTube.

- Jeg har i mange år lavet 
forestillinger for børn og voksne. 
Forestillinger med trylleri, bugtale, 
sang og musik og så netop bibel-
drama/bibelfortælling. Så fi k jeg 
lyst til at lave nogle af beretnin-
gerne på video sammen med en 
stribe børnesange. Og det skulle 
være ordentligt, så vi tog til Israel 
og optog det hele “on location”, 
fortæller Hans Jørn Østerby.

Han håber, at videoerne kan 
være et supplement til søndags-

skoler, børnekirke og børneklub-
ber, og selvfølgelig også til privat 
brug i hjemmene hele i landet. 

Videoerne fi ndes på YouTube- 
kanalen ”Hans Jørn og Bibelen”.

 Lisbeth

Hans Jørn Østerby har optaget otte små videoer med bibelhistorier i 
Israel, som kan ses på YouTube.

DR K 
Søndag 15/10
14:00 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus
Tidligere biskop for Lolland-Falster 
Stift Steen Skovsgaard er liturg 
og prædikant 18. søndag efter 
trinitatis, hvor evangeliet handler 
om kærlighed til både Gud og 
næsten. Steen Skovsgaard er nu 
bosiddende i Brabrand og læser en 
ph.d på Aarhus Universitet. Sendes 
også mandag og lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (3:10)
Genudsendelse fra søndag 8.10.

Onsdag 18/10
22:30 Luther gennem 500 år (2:6)
Tysk dokumentarserie fra 2017
(The Luther Code). Det var et nyt 
revolutionerende syn på verden 
og ikke en fornyelse af troen, der 
startede Martin Luther og reforma-
tionsbevægelsen for 500 år siden. 
I 1600-tallet blev de første masse-
medier født, og handlen blev global. 
Med Keplers opdagelse af de faste 
planetbaner begyndte mennesket 
en både åndelig og teologisk ud-
vikling. Mens selvbevidste kvinder 
stadig risikerede at blive brændt på 
bålet. Et moderne essay over 500 
års reformationshistorie og betyd-
ningen for det moderne menneske.

Torsdag 19/10
19:00 Luther gennem 500 år (2:6)
Tysk dokumentarserie fra 2017.

Lørdag 21/10
19:45 Før Søndagen
19. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Hvorledes skal jeg møde” og om, 
hvorfor korsfæstelsen altid fandt
sted uden for bymuren. Sct. Pauls 
Cantori synger i Vor Frue Kirke i 
Århus, dirigeret af Thomas Kristian 
Nielsen.

Søndag 22/10
14:00 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus
14:00 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus. Sognepræst og 
provst Esben Andersen Stejner er 
liturg og prædikant 19. søndag efter 
trinitatis, hvor evangeliet fortæller 
om fi re handlekraftige personer, 
der laver hul i taget på et hus og 
hejser en lam ned til Jesus. Kon-
fi rmander står for tekstlæsning og 
kirkebøn. Sendes også mandag og 
lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (4:10)
Genudsendelse fra søndag 15.10.

DR 1
Søndag 15/10
20:00 Herrens Veje (4:10)
Christian vågner op i Nepal og 
hjemme kæmper August efter tiden 
i Afghanistan. 

Søndag 22/10
20:00 Herrens Veje (5:10)
August kæmper for at vende tilbage 
til hverdagen sammen med Emilie, 
og Christian vender tilbage fra 
Nepal med et helt nyt syn på livet. 

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

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider:
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 
og Søndag: 17.00 - 18.00
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

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

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

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 - 
18.00. Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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.

Radio 

Søndag 15/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Lynge Kirke, Helsingør Stift. 18. 
søndag efter Trinitatis.
Prædikant: Marie Høgh
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 16/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 17/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 18/10
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
Magiens land. Psykonaut og 
komponist Jacob Moth besøger 
Skurvognen, for at fortælle om 
en livslang indre rejse ind i et 
psykedelisk univers. Vært: Anders 
Laugesen. (Sendes også torsdag 
20.30, søndag 6.30 og 00.32).
 
Torsdag 19/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 20/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 21/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 22/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Todbjerg Kirke, 
Aarhus Stift. 19. søndag efter 
Trinitatis.Prædikant: Lene Højholt.
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

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

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

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

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

Når Naser Khader MF i Udfor-
dringen den 24. september går løs 
på synspunkter fra Danmissions 
side, sker det på et indskrænket 
grundlag.

Han mener, at ”kristne forføl-
ges… uafhængigt af, hvad man 
i Danmark eller Vesten i øvrigt 
fi nder på at sige om islam” og han 
begrænser sig til at mene, at ”når 
muslimer i Europa bliver angrebet, 
er det med ord og kritik.” 

Men siden Præsident Bush 
kaldte terrorangrebene på World 
Trade Center for krig, har han sat 
lighedstegn mellem terror og krig, 
og et lighedstegn går begge veje. 

Derfor ville det klæde Naser Kha-
der og hans mange ligesindede at 
bede om en opgørelse over, hvad 
terrorens krig har kostet af ofre i 
Vesten, og tillige bede om en op-
gørelse over, hvad krigens terror 
har kostet af ofre i overvejende 
lande, hvor islam er den overve-
jende religion. S. u. ?

Nader Khader bør også være 
opmærksom på, at forhånende 
adfærd mod kristne følges af for-
hånende adfærd mod muslimer, 
når deres profet fremstilles som 
bombeterrorist, skønt han døde i 
år 632. I Martin Luthers forklaring 
til det 8. bud siger han, at det 8. 

bud betyder, at ”vi ikke lyver vor 
næste noget på,” men det er i grel 
grad at lyve Muhammed noget på, 
at han tegne ham som ”bombeter-
rorist.” Alligevel hyldes dette brud 
på vor evangelisk-lutherske kirkes 
bekendelsesgrundlag som noget, 
man selv som minister er ”stolt” af. 

(Forkortet, red.)
SVEND AAGE NIELSEN, 
FORFATTER, FHV. SOGNEPRÆST

VEDERSØ KLIT

Naser Khader ser ikke ”bjælken i eget øje”
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Eleverne, som har Sædding 
Efterskoles nye valgfag, You-
Tube Content Creation, er gået 
online. De vil blogge om efter-
skolelivet.

- Det er sjovt at lave video. Og 
det er da endnu sjovere, hvis 
der også er nogle, der ser det, 
siger Johan Ehrhardt, som er 
en af de fem elever, der har fået 
valgfaget. 

- Jeg vil gerne arbejde mere 
med videoer. Jeg synes, det 
er rigtigt spændende at “fi nde 
inspiration” og få lov til at gøre 
Sæddings Youtube-kanal til vo-
res og vise andre, hvordan det er 
at være på Sædding, siger han.

Bodil Black, som underviser 
i faget, har tilrettelagt et forløb, 
så eleverne dels får tekniske 
færdigheder, men primært lærer 
noget om fortællinger og medier.

- Vores elever er jo vokset op i 
en digital tid, og så er det oplagt 
at give dem færdigheder i at 
producere gennemtænkt indhold 
på en platform, hvor de færdes i 
forvejen, siger hun.

Der var stor søgning til faget, 
men skolen besluttede, at det 
skulle være et lille hold, så 
de mest motiverede fik mest 
muligt ud af undervisningen. 
Holdets debutvideo er lavet op 
til Efterskolernes Dag sidst i 
september.

Sædding har en 
holdning til livet online 

- Som kristen skole har vi 
også en holdning til, hvad online 
eksponering gør ved et ungt 
menneske. Og til, hvordan man 
bedst håndterer de udfordrin-
ger, der automatisk følger med, 
understreger Ole Hauge, der er 
konstitueret forstander på Sæd-
ding Efterskole.

Med YouTube-faget er der en 
naturlig anledning til at undervise 
også om den side af online-livet. 
Samtidig introduceres fællesska-
bet i en ellers udpræget individuel 
aktivitet som blog. Det samme 
gælder for et andet nyt valgfag: 
E-sport.

- Noget af det, de unge laver 
foran computeren i deres fritid, er 
meget individuelle aktiviteter, som 
de ofte sidder alene med. Det kan 
skabe ensomhed og isolation. Det 
vil vi gerne prøve at imødekomme 
ved at tage disse aktiviteter og 
udføre dem i fællesskab, siger 
Ole Hauge.

For at udvide fællesskabet 
omkring E-sport endnu mere 
deltager Sædding Efterskole 
i en Counter-Strike-turnering 
(CS:GO) med fire andre efter-
skoler i dette efterår. Desuden 
afholder skolen et E-sport-døgn 
den 11. november, som alle inte-
resserede kan tilmelde sig.

Sædding Efterskole
deler liv på YouTube 

I det nye valgfag ’YouTube Content Creation’ vil eleverne blogge om efterskolelivet på YouTube.

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: _______________________________________

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

Fem elever har fået det nye valgfag ’You-Tube Content Creation’. Selv om der var stor søgning til faget, valgte 
skolen, at det skulle være et lille hold, så de mest motiverede fi k mest muligt ud af undervisningen. 

”Hvis du vil ha’ kærlighed. Må du være klar til at tage 
smerten med,” soft-rapper NF på amerikansk på sit nye 
album og lykkes igen med at få det almenmenneskelige 
til at betyde noget. Fordi han er ærlig nok. 

”Perception” er titlen på rapperens tredje album på tre år. 
Og han har hverken sparet på sig selv eller på pennen. 16 
nye numre udkom den 6. oktober. Et af dem, ”Outcast”, fi k 
næsten en million visninger på fi re dage. 

Jeg var så klar. Allerede fra det første album har jeg været 
fan af den her unge, sårbare og på nogle områder ødelagte 
fyr, som kæmper med sine dæmoner. Nogle gange næsten 
helt bogstaveligt. 

Han er selv meget optaget af at betegne sig som en rap-
per, der er kristen. Fremfor en kristen rapper. Hans tro fylder 
da også mindre på dette album end de tidligere. Men det 
står stadig lysende klart, at han lever et andet liv end sine 
kolleger i branchen. 

Mine forventninger var så høje, at jeg næsten blev skuffet. 
For nogle af NFs sange tager lidt tid at lytte sig ind på. Allerede 
nu kan jeg mærke, at også de sange, som ikke umiddelbart 
tiltrak mig, kommer til at vokse på mig. 

Der er fl ere verdensklasse pop-rap numre på albummet. 
”Let you down,” er et af dem. Og tag ikke fejl. NF synger mindst 
lige så godt, som han rapper. 

Det er lidt specielt, at jeg er fan af ham. For jeg kan ikke 
rigtig lide rap. Men jeg kan ikke ignorere den intensitet og 
ægthed, som han producerer musik med. Ikke mindst fordi 
han også er virkelig dygtig med sine ord. 

Med ”Perception” taler NF til mennesker med smerte i livet. 
Han opfordrer dem til at forholde sig til det. Uanset om de lever 
i smerte på kanten af samfundet, som han gjorde for ti år siden. 
Eller om de – som ham - er ved at arbejde sig igennem den. 

Genremæssigt er det ”tilgængelig” rap. Du skal være åben 
for stilen. Men hvis du er det, tror jeg, at NF kan give dig en 
god og betydningsfuld rap-oplevelse. 
   Karsten

Ægte rap

Beklager - dette er en kristen boghandel, så det hele 
er nonfi ktion.



Er der en modsætning mellem videnskaben og troen på Gud?
 Spørg Karsten Pultz, hvis du har spørgsmål om videnskab i forhold til din kristne tro. 

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

Tro & Viden
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Karsten Pultz har skrevet bogen 
”Exit Evolution”, 176 sider, 198 kr. 

Se www.Hosianna.dk

Spørgsmål:
For nogle år siden faldt det 

mig for hjertet at undersøge, 
hvorledes nogle tossehoveder 
kunne tro, at jorden kunne 
være 6000 år gammel. I stedet 
fandt jeg et væld af mulige 
forklaringer på, at det, som 
har været anledningen til den 
uniformitære tidsopfattelse, 
bedre kunne forklares af en 
kæmpe katastrofe over hele 
kloden. Det ledte til, at jeg 
måtte se på Biblen med nye 
øjne. Ikke at jeg forstår, hvor-
ledes Gud kunne skabe alt på 
6 dage, men jeg fandt frem 
til, at den såkaldte videnskab 
kun har sine svar i kraft af vilde 
antagelser og ofte cirkulære 
beviser. 

For mig at se holdes hele 

dette evolutionære cirkus kun 
i gang, fordi det er så indgroet 
over alt, at alle har mistet over-
blikket, og hver gren (kosmolo-
gisk, kemisk, stellar, biologisk 
evolution) kører løs i troen på, 
at de er stadfæstet i fakta. 

Jeg har i den videnskab, 
som føres af kristne viden-
skabsmænd, som ikke er med 
på evolutionsvognen, fundet 
fornuftige modeller og svar på 
alle mine spørgsmål.

Min datter, som går i 2.g, 
har netop vist mig sin nye 
biologibog, for at jeg kunne få 
min daglige dosis evolutionær 
propaganda. Hele kapitlet om 
livets opståen blev straks gen-
nemlæst for nye svar. De gamle 
evolutionære ”salgs-løgne” af 
værste skuffe synes nu at være 

væk, men desværre sælges 
troen på evolution stadig som 
fakta, selvom der fl ere steder 
står, at man ikke ved noget med 
sikkerhed. Der nævnes ikke 
alternative tanker, kun at folk 
med religiøse forklaringer har 
udtalt kritik af evolutionsteorien. 
Det hele handler, efter min 
mening, om tro og antagelser. 
Hitler vidste som bekendt, at 
det kun tager én generation at 
vende et folk. Hvis det bare står 
i vore lærebøger, så er det fakta 
i løbet af én generation. 

Tør vi nogensinde håbe på, 
at vi stopper dette oprør mod 
Gud, og at vi kan se tilbage på 
en epoke med evolutionsteori 
med et overbærende smil?

Mvh. Allan Thing

Svar:
 Allans kommentar indeholder 

mange gode punkter, som er 
værd at overveje.

Det er vigtigt at vide, at mange 
grene af videnskaberne omtaler 
hypoteser, som var de fakta. Og 
ja, både evolutionsteorien, geo-
logiens uniformitære tidsopfat-
telse og kosmologiens big bang 
bygger på et hav af antagelser, 
hvis validitet ikke kan bekræftes 
gennem eksperimenter. Der 
er derfor involveret en anselig 
mængde tro i disse viden-

skaber, og på sin vis adskiller 
de sig derfor ikke ret meget 
fra religion. Desværre har de 
fl este mennesker indtryk af, at 
mainstream-videnskaberne ikke 
formidler tro, men den pureste 
sandhed – jeg selv var offer for 
det bedrag engang, og jeg sy-
nes at kunne læse ud af Allans 
kommentar, at han ligeså troede 
på de ”offi cielle videnskabelige 
sandheder”.

Vedrørende de ovennævnte 
videnskaber vil jeg hævde, at 

det håndgribelige bevisma-
teriale er begrænset, og kun 
pga. den akademiske verdens 
dedikation til materialistisk fi -
losofi  kan det lade sig gøre at 
holde dem i live. De 3 discipli-
ner evolution, geologi og big 
bang-kosmologi har nemlig alle 
sværget troskab til videnskabe-
lig materialisme og har således 
bundet sig til at forklare alle fæ-
nomener via udirigerede fysiske 
processer. Det er derfor ret nemt 
at hævde, at disse videnskaber 
bygger på tro – nemlig troen på 

materialisme.
Som Allan så rigtigt nævner, 

fi ndes der videnskabsfolk, hvis 
forklaringer på observationer 
stemmer overens med beret-
ningerne i Biblen. Men fordi 
undervisningssystem og medier 
op igennem det 20’ende år-
hundrede efterhånden er blevet 
100 % dedikeret til videnska-
belig materialisme, hører man 
ikke om disse videnskabsfolk 
og deres argumenter. 

Evolution, uniformitarisme og 
big bang er konger i akademia, 

men til Allans og alle andre 
fortvivlede bibeltro kristne kan 
jeg sige, at der er opbrud på 
vej – og det så stensikkert, at 
jeg allerede nu dagligt smiler 
overbærende af de forældede 
videnskabelige dogmer. Inter-
nettet har gjort sit til, at alterna-
tive videnskabelige teorier ikke 
længere kan undertrykkes, og 
der sker i disse år det, at 

1) evolutionsteorien er kom-
met under pres fra intelligent 
design hypotesen. 

2) Big bang-teorien (og Ein-

steins teorier) er under pres 
fra plasmakosmologien (det 
elektriske univers). 

3) Geologiens unifomitarisme 
synes mere og mere at måtte 
vige for katastrofisme, selv 
blandt ikke-troende geologer. 

Vi skal dog nok forvente, at 
alle, der ikke bekender sig til 
mainstream-videnskab, bliver 
kaldt tåber i en række år endnu.

Står evolutionsteorien for fald?

Vores undervisningssystem og medier op igennem det 20’ende århundrede er blevet 100 % dedikeret til 
videnskabelig materialisme. Derfor hører man ikke om de videnskabsfolk, hvis forklaringer på observationer 
stemmer overens med beretningerne i Biblen.

Spørgsmål:
Mange steder ser man pla-

kater med afbildning af udvik-
lingstræet (med kæmpe-spring 
mellem arterne), som jo hver-
ken viser eller beviser noget 
som helst. Træet er lavet på 
baggrund af Darwins teorier og 
ud fra den viden, man havde 
dengang. Men nu arbejder man 
jo med DNA-beviser. Og så 
tænker jeg: Hvad sker der, hvis 
man lader DNA bestemme et 

såkaldt ’livstræ’? Vil det være 
de samme udviklingslinjer og 
’slægtskaber’, der vil komme 
frem? Og vil der være et andet 
billede af, hvornår de forskel-
lige dyr har levet og er uddøde 
– og kan have levet sammen?

Er det noget, du kan svare 
noget på og noget, der har 
været offentliggjort noget om?

Mange hilsener
Vagn Hougaard Sørensen

Vil DNA-beviser ændre Darwins ”Livstræ”?

Svar: 
Højt estimerede evolutions-

biologer som Gould og Mayr 
indrømmer, at fossilerne ikke 
viser tegn på, at en udvikling 
har fundet sted, og at man kun 
har data til at udfylde de yderste 
kviste på stamtræet. Det vil sige, 
at forgreningerne på et stamtræ 
er spekulation helt fra stammens 

rod (en bakterie) og ud til kvistene 
(nulevende arter og fossiler).

En bekendt jeg har, som er 
evolutionsbiolog, hævder, at 
DNA- og proteinanalyser generelt 
bekræfter de etablerede stam-
træer.  Det er dog en sandhed 
med modifikationer, for ifølge 
biolog Jonathan Wells skyldes det 

blot, at man sorterer data fra, som 
modsiger det ”ønskede” resultat. 
Man udelader de proteiner og 
stykker af DNA, som ikke ligner 
hinanden, og fremhæver kun de 
molekyler som gør. På den måde 
nåede man frem til de 99 % lighed 
mellem chimpanse og menneske. 
Den reelle lighed er 76 % eller 
muligvis lavere.

 Et eksempel på hvordan 
DNA-analyse kan lave rav i al-
lerede etablerede slægtskaber, 
fandt jeg i bogen ”Explore Evo-
lution” side 57: Én analyse af 
genet mitochondrial cytochrome 
b producerede et familietræ, 
hvor kat og hval endte i ordnen 
primater. En anatomisk analyse 
fortæller imidlertid, at katte til-
hører ordnen carnivora, mens 
hvaler hører hjemme i ordnen 
cetacea – ingen af dem er pri-
mater. Evolutionsbiolog Michael 
Lynch erkender, at analyse af 

forskellige gener giver forskel-
lige slægtskaber.

Mikrobiolog og evolutionstil-
hænger Carl Woese mener, at 
den darwinske doktrin om fæl-
les afstamning helt bør opgives. 
DNA/protein-analyse modsiger 
nemlig ofte de etablerede slægt-

skaber, så evolutionsbiologer 
ser sig mere og mere nødsaget 
til at antage, at liv er opstået 
fl ere gange uafhængigt af hin-
anden.

I sin nyligt udkomne bog 
”Zombie Science” giver Jona-

than Wells en del eksempler på, 
hvordan DNA/protein-analyse 
skaber fl ere problemer for evolu-
tionsteoriens etablerede slægt-
skaber, end den bekræfter dem.

Darwins ’livstræ’ udfordres i følge 
Jonathan Wells af DNA/protein 
analyser. 

Evolutionsbiolog Ernst Mayr anerkendte, at fossilerne ikke dokumen-
terer, at en udvikling har fundet sted.
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Når BandDylan gæster Karls-
lunde Strandkirke 22. oktober, 
sker det med Bob Dylans mu-
sik for fuld udblæsning. 

Showet giver en tæt fornem-
melse af, hvem den sky protest-
sanger er, og ikke mindst hvordan 
hans måske bedste musik lyder. 

Selv om Bob Dylan endda 
udeblev, da han tidligere på året 
skulle have overrakt sin Nobelpris 
i litteratur i Stockholm, bliver bil-
letterne til hans koncerter stadig 
revet væk på sekunder. 

Men nu er chancen der for at 
komme mere ind under huden 
på tidernes måske største pro-
testsanger. BandDylan kommer 
nemlig til Karlslunde Strandkirke 
med et kvalifi ceret, rutineret, op-
lagt og svingende bud på, hvad 
Bob Dylan også rummer, lover 
arrangørerne.

Dramatisk historie
Der er tale om en forestilling 

snarere end kun en koncert, hvor 
journalist, forfatter og dylanolog 
Thomas Ubbesen fortæller den 
dramatiske historie om Dylans 
møde med religionen, Bibelen 
og til sidst Jesus selv - akkom-
pagneret af bandets udlægning 

af en perlerække af hans smuk-
keste, mest smertemættede og 
selvransagende sange. 

Under showet tager Band-
Dylan tilhørerne med på "a walk 
down memory lane" i form af 
numre helt fra den unge Bob 
Dylans tid i 60'ernes New York, 
over det næste årti med nær-
mest gudelignende status blandt 
millioner af unge, frem til hans 
eksplosive kollision med det 
guddommelige, da han omkring 
1979 billedligt talt blev ramt af 

det guddommelige lyn på scenen 
og øjeblikket efter kom til sig selv 
som genfødt kristen.

- Dén oplevelse kostede ham 
millioner af fans - fra den ene dag 
til den anden - og hans udgivelser 
fra perioden blev inderligt forhadt 
og hånet af mange af datidens 
sen-hippier og den politisk be-
vidste ungdom. Også af os i 
bandet, siger forsanger Michael 
Christophersen.

- Men Bob Dylan var på mange 
måder allerbedst, da folk syntes, 

han var allerværst! siger forsan-
ger Michael Christophersen.

Han mener, at de tre albums 
fra perioden rummer sange af 
ubeskrivelig skønhed, smerte og 
menneskelig afmagt.

- Så når Bob Dylan i et af num-
rene fortvivlet synger "What good 
am I", er vores svar i bandet: "You 
were better than ever, Bob!"

Gratis show
Dermed byder showet på en 

aften med stærk rock-musik 
med en række af Dylans mest 
elskede numre - og nogle af de 
mest forhadte. Og endelig byder 
den på historien om Bob Dylan 
og et stærkt og bevægende bud 
på, hvorfor Dylan i dag fortsat 
står som en musikalsk og litterær 
vismand langt hævet over tid, rum 
og fl ygtig popularitet. 

Arrangementet finder sted i 
Karlslunde Strandkirke, Karls-
lunde Mosevej 3, søndag 22. 
oktober kl. 17 og et par timer frem. 
En sandwich og drikkevarer kan 
købes i pausen, fortæller Christel 
Kirk Brubacher fra Karlslunde 
Strandkirke. 

Der er gratis adgang.
Henri.

Band fortæller Bob Dylans kristne 
historie og spiller hans sange i kirken
Rock-forestilling om den verdenskendte sanger Bob Dylans møde med Jesus. 

Bob Dylans kristne be-
kendelse i 1980’erne 

kostede ham millioner 
af fans - fra den ene 
dag til den anden - 
men de tre albums 

fra perioden rummer 
sange af ubeskrivelig 

skønhed, smerte og 
menneskelig afmagt, 

siger Michael 
Christoffersen.

Thomas Ubbesen og Michael Christophersen i spidsen for Band 
Dylan, som desuden består af Bjarne Hansen, bas, Stefan Bo-
rum, keyboards, og Keld Holse, trommer - et band, der sammen 
præsenterer nerven i Bob Dylans liv og musik.

Jesus er i gang med at opbygge tro i danskerne, og vi kommer 
til at se fantastiske undere i Danmark. Det håb har weekendens 
konference med James Maloney vakt i mig og andre deltagere.

James Maloney har en mangeårig, stærk profetisk tjeneste, 
som resulterer i store helbredelser verden over. Hans historier fra 
især Asien og Mellemøsten er helt utrolige, men vi så også fl ere 
helbredelser på konferencen i Impact Church, Roskilde. En tysk 
mand havde brækket sin fod i en fodboldkamp, og han havde 
derfor to skruer i foden. Efter James bad for ham, kunne han ikke 
længere mærke de to skruer, hvilket han tydeligt kunne før. Og en 
kvinde manglede nogle ribben, som voksede ud, da James bad 
for hende. Flere tydelige eksempler kan komme, når deltagerne 
er blevet tjekket på sygehusene, inklusiv mig.  

James Maloney fortalte, at han ser mange fl ere og tydeligere 
helbredelser i ikke-vestlige lande, fordi der hænger en vantro 
over blandt andet Danmark. Men den gode nyhed er, at Jesus er i 
gang med at nedbryde vantroen og at skabe tro i os. ”Dæmoniske 
fæstningsværker bliver revet ned lige nu i det himmelske, når disse 
helbredelser sker,” sagde James og fastslog uden skyggen af tvivl: 
”Don’t worry, you will get there;” altså, at vi kommer til at tro og se 
mange, overvældende helbredelser.  

Det tror jeg på, og det håbets ord vil jeg gerne give videre: Ja, 
fjenden har bygget åndelige fæstningsværker af vantro over Dan-
mark, men Jesus bygger tro i os og nedbryder fæstningsværkerne, 
når der sker helbredelser. Det er så småt og bliver i stærkere grad 
en skøn sneboldeffekt, hvor vi går ”fra herlighed til herlighed” (2. 
Korintherbrev 3,18). Se lige Guds nåde!

Til slut endnu en opmuntring: James Maloney profeterede, at 
”Danmark snart kommer til at se en Åndens vækkelse som aldrig 
før,” hvormed han tilslutter sig andre enslydende profetier over 
vores land. Ja og amen til det, også. 

We will get there

Af Mirjam Røgeskov
Forfatterspire og journalist

Evnen, Mørkets Forklædning 
og Mørkets Hævn følger en 
gruppe teenagere, som bli-
ver kastet ud i en kamp mod 
mørket i deres by. 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
   - HELE SERIEN - 3 BØGER - KR. 400

Følg Sebastian, Sofi e, Pe-
ter og Johanne som umid-
delbart ikke har meget til 
fælles. Deres vejes føres 
alligevel sammen og for at 
overvinde fjenden, må de 
bruge deres særlige evner 
og forene deres kræfter...

”Evnerne” tager udgangs-
punkt i Biblens nådegaver, 
og dermed er historien 
måske slet ikke langt fra 
virkeligheden? 

PRIS PR. STK. KR. 148
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