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Marianne Riis:
Trygt at være i båden med Jesus
Efter et sygdomsforløb lærte sygeplejerske og frikirkepræst Marianne Riis noget om at klare sig i livets storme. – Læs interviewet side 3. 
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i Bella Center
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Stand C3 – 027

Lynne Hybels – gift med Global 
Leadership Summits dynamo – 
fandt sit eget kald. – Læs side 9.

Ny dansk ambassadør budt vel-
kommen i Israel: Må vores venskab 
altid være stærkt! – Side 11.

Troels er god til sit job – fordi 
han er autist! – Læs mere side 23. 
Bøger om autisme – side 15.
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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 ”ordentligt sprog”  (s.6)

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

* Bed for de kristne asylansøgere.
* Bed for de danske præster.

* Bed for børn og unges 
bibellæsning (s.10)

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Hvis du vil bede for din kommune sammen med andre, så 
opret en gruppe og tilmeld jer forbedere@udfordringen.dk
Obs! Bedegrupper, der ikke modtager nyhedsbrevet bedes 
fremsende nye fungerende e-mail-adresser.

Navneforveksling i sidste uge
I artiklen ’Mere tro, håb og kærlighed’ på side 3 i Udfordringen 

den 22. oktober 2017, var der fejlagtigt skrevet Jens og Bente Skov, 
hvor der skulle have stået Niels og Lone Engell. Det var således 
ikke Jens og Bente Skov som i et videovidnesbyrd fortalte om, 
hvordan deres ægteskab var blevet genoprettet efter knap tre års 
skilsmisse. Jens og Bente Skov har aldrig været skilt. Artiklens 
forfatter beklager fejlen. 

Red.

Den 31. juli 2017 fratrådte 
Keld Dahlmann stillingen som 
valgmenighedspræst i Aarhus 
Valgmenighed for at indtræde i 
en ny stilling som international 
præst samme sted. 

Keld Dahlmann fortsætter der-
med i Aarhus Valgmenighed som 
deltidsansat hjælpepræst. 

Han får særligt fokus på at 
opbygge og lede internationale 
gudstjenester og skabe fælles-
skab for de mange udenlandske 
borgere i byen.

Ændr ingen sker efter, at 
der i menigheden og indenfor 
DanskOase har været en del kri-
tik af, at Dahlmann var verdens-
leder af The Order of Mission, der 
er et globalt netværk af ledere 
med fokus på mission. 

Organisationen blev opret-

tet af den engelske præst Mike 
Breen. Den blev udsat for en del 
kritik især i USA, hvorefter Mike 
Breen trak sig, og i 2015 blev Keld 
Dahlmann verdensleder - såkaldt  
senior guardian.

Samtidig udtrådte Dahlmann 
af Dansk Oases ledelse efter 9 
år, men fortsatte som valgmenig-
hedspræst og leder af KirkePlan-
terNetværk (KPN), som han har 
været med til at oprette. KPN ar-
bejder med menighedsudvikling 
og menighedsplantning.

Omkring 100 yngre danske te-
ologer m.fl . er medlemmer af The 
Order of Mission. De fl este fi ndes 
naturligt indenfor valgmenigheds- 
og oase-sammenhænge, bl.a. 
er formanden for Dansk Oase, 
Ruben Dalsgaard med.

Organisationen er dog bl.a. 
blevet kritiseret for topstyring og 

for at være en slags loge, hvor 
medlemmerne afl ægger en livs-
varig ed om troskab. 

Det har ført til en del diskus-
sion, bl.a. på Dansk Oases re-
præsentantskabsmøde i januar. 
Kritikken af organisationen førte 
til, at menighedsrådet ved valg-
menigheden besluttede, at Keld 
Dahlmann måtte vælge mellem 
af være menighedens ledende 
præst eller verdensleder af TOM.

Kompromisset er blevet, at 
Dahlmann nu er deltidspræst 
for udlændinge, samtidig med at 
han fortsætter som leder af den 
internationale organisation, som 
man kan læse mere op på www.
missionorder.org.

Energisk leder
Sammen med sin familie har 

Keld Dahlmann været engageret 

i Aarhus Valgmenighed siden 
1996. Han blev hjælpepræst i 
2002 og blev i 2005 valgmenig-
hedspræst og daglig leder. Valg-
menigheden har oplevet vækst af 
både medlemmer, medarbejdere 
og aktiviteter.

Keld er cand. theol. fra Aarhus 
Universitet med speciale i mis-
sionsteologi. Han har i mange år 
været engageret i DanskOase, 
hvor han en årrække også var 
bestyrelsesformand. Her var han 
også med i opstarten af Børne- 
og UngdomsOase, hvor han de 
første år var landssekretær.

Menighedsrådet ønsker at 
markere ændringen af stillingen 
ved en festgudstjeneste søndag 
d. 29. oktober kl. 16 med efter-
følgende reception, hvor alle er 
velkomne. 

Henri.

Dahlmann bliver
international præst
Fortsætter som verdensleder af The Order of Mission.

Iben Thranholm skal undervise 
russiske studerende i Moskva
Iben Thranholm, som er fast 
klummeskriver på side 4 i Udfor-
dringen, er inviteret til at holde 
et foredrag på Moskva Universi-
tet for russiske studerende, der 
læser dansk. 

- De er rigtig gode til dansk, 
så jeg skal holde foredraget på 
dansk. Der er fl ere danske forfattere, som har været der også, 
senest Ida Jessen og Peter Høegh, fortæller Iben Thranholm. 

Hun skal holde sit foredrag den 11. november. Hun benytter 
lejligheden til at interviewe nogle russiske studerende til Udfordrin-
gen om deres syn på Danmark og deres forhold til den kristne tro.

- Mange unge i Rusland er interesseret i kirken og ser med helt 
andre øjne på kristendommen end unge i Vesten, fortæller Iben 
forud for besøget.

Henri.

Lederseminar om de 5 tjenester
Den 18. november holder de 
fi re kvinder bag den apostolsk-
profetiske konference i sep-
tember et lederseminar om ”de 
fem tjenester”.

De fem tjenester er omtalt i Efe-
serbrevet 4, 11, hvor der står, at 
”Kristus gav os apostle, profeter, 
evangelister, hyrder og lærere.”

Men i praksis er der næsten 
kun hyrderne (præsterne) tilbage 

i det meste af kirkelivet.
- Formålet med dette lederse-

minar er at opmuntre, styrke og 
inspirere ledere på alle plan til at 
bruge deres gudgivne gaver og 
tjeneste til gavn for de sammen-
hænge, de er involveret i, siger 
Mirjam Rasmussen, Randers, 
som selv har skrevet bogen 
”Guds gaver”, som handler om 
emnet. 

- Vi har tidligere afholdt to 

konferencer med fokus på de 
apostolske og profetiske tjeneste-
gaver, men ønsker at pointere, at 
alle fem tjenester er nødvendige i 
kirken, siger hun.

Lederseminaret foregår på Kol-
ding Internationale Højskole, men 
er ikke arrangeret af højskolen, 
så tilmeldingen skal ske til mir.
rasmus@gmail.com senest den 
11. november. 

For at belyse de fem tjenester 

er der foredrag af evangelisten 
Jørn Hyldgaard, profeten Per-
nille Liland, Anette Holt, som 
repræsenterter bibellæreren, og 
Johannes Hansen, som regnes 
som apostel indenfor sin kirke.

Initiativtagerne til lederdagen 
er foruden Mirjam Elbæk Ras-
mussen, Anette Holt Larsen, 
Rakul Kristiansen og Hanne 
Christiansen.

Henri.

Johannes Hansen er ud-
dannet cand. teol. og præst i 
Apostolsk kirke i Ålborg. Var i 
9 år også leder for Apostolsk 
kirke i Danmark, men er nu 
mest optaget af at bygge 
lokale menigheder.

 Anette Holt Larsen er kendt 
fra bl.a. Aglow og leder af 
”Next Level”, en apostolsk/
profetisk tjeneste. Hun er med 
i lederteamet for Næstved 
Bykirke og har skrevet bogen 
”I er Jordens Salt”.

Jørn Hyldgaard har rejst 
Danmark tyndt som evange-
list. Med en humoristisk og 
afslappet form forkynder han 
også for ikke-kirkevante. Han 
er senest aktuel med selvbio-
grafi en ”Hudløs”. 

Pernille Liland er en sprud-
lende forkynder og kan ikke 
prædike uden at betjene men-
nesker med profetiske ord.
Hun har også skrevet fl ere 
bøger, bl.a. ”Gennembrud for 
Lederskab”.

Healing Rooms retræte
Foreningen Healing Rooms inviterer til retræte, hvor man 
vil bruge et par dage sammen på at hvile i Guds kærlighed. 

Det handler om hvile og relationer. Undervisningen tager ud-
gangspunkt i Father Heart Ministries. 

Alle, som har fuldført Healing Rooms Undervisningen er inviteret.
Retræten holdes på LM-lejren Solbakken mellem Aabenraa 

og Haderslev.
Henri.

Skolelev i praktik som journalist
I uge 43 har Mie Schmidt fra Haderslev 
Realskole været i praktik som journalist 
på Udfordringen og lokalavisen Christi-
ansfeld Avis.

I denne avis har Mie bl.a. skrevet om 
’halal-kød’ (side 5) og interviewet Ud-
fordringens abonnements-medarbejder 
Troels Hertzum (side 23).

Bodil

Støt Udfordringens kampagne i Afrika

Se mere om en oprettelse af en lokal kristen radio og en kampagne med Per Hyldgaard – s.18



Udfordringen søndag den 29. oktober 2017 INTERVIEW . 3

Af Tina Varde

- I sommer var jeg med familien 
på ferie i Østrig. Sidste sommer 
var jeg på hospitalet på grund 
af cancer. Så havde jeg brugt 
et år på genoptræning og på 
at blive fi t for fi ght til en gang 
river rafting.

- Vi fi k tyve minutters instruktion 
inden afgang. Jeg lyttede, men 
der var en hel skoleklasse, der 
også skulle ud, og jeg ville sikre 
mig, at de ikke tog vore pladser. 
Der var plads til otte i gummibå-
den. Vi var fi re. Jeg var klar til at 
kæmpe for vore pladser. Ja, jeg 
ville sågar trække cancerkortet, 
hvis det var nødvendigt, siger 
Marianne Riis og smiler.

Hun er sygeplejerske - og 
frikirkepræst i Kirken i Kulturcen-
teret på Nørrebro. Jesus har stor 
betydning for hendes tilgang til og 
opfattelse af det sygdomsforløb, 
hun har været igennem - og sta-
dig bearbejdede, da hun var på 
river rafting 

- Så sad vi i båden, og der kom 
bølger. Vi sad forrest. Det gjorde 
turen mere spændende. Vi lyttede 

til guiden. På et tidspunkt grinede 
jeg lidt, for nogle gange glemte 
jeg at få padlen ned i vandet. 

- Jeg dukkede mig også, når 
der kom en bølge, så det var nok 
ikke på grund af min indsats, at 
vi kom frem. Vi blev helt dækket 
til af bølger, og pludselig var 
mit hoved under vand. Jeg var 
faldet ud af båden. Jeg havde 
redningsvest på, men lå i vand til 
halsen. Jeg fi k fat i båden, men 
kunne ikke komme op igen. Man 
skal hives op. 

- Jeg sagde ynkeligt til min dat-
ter ”Hjælp mig, hjælp mig”, hvortil 
hun svarede: ”Vi skal lige redde 
padlen først”…

Marianne Riis smiler igen og 
fortsætter:

- Alle røg på et tidspunkt ud af 
båden. Enten ved et uheld eller 
med guidens hjælp… ”men jeg 
skal ikke ud af den båd igen!” 
tænkte jeg. Og jeg lod som om, 
jeg roede, men jeg ville bare ikke 
ud af båden igen. Jeg tænkte 
også – trøstede mig med: ”Det 
er dårligt for business, hvis han 
mister kunder, så hvor farligt kan 
det være?”

- Lukas 8, 22-25 som foregår 
på vand, fi k ny betydning for mig 

på den tur. Der er rigtig livsfare i 
båden med den sovende Jesus 
på Genesaret Sø på grund af 
stormen. ”Mester, mester, vi 
drukner!” siger disciplene. De 
forventer, at han kan gøre noget. 
Da rejste han sig og befalede 
stormen at lægge sig. Der var 
et klart før og efter. Alle deres 
sanser bekræftede det. ”Hvor er 
jeres tro?” spurgte Jesus dem. 
De vidste, at han kunne gøre 
en forskel, men han ønskede 
endnu større tillid, for han havde 
jo sagt ”Lad os tage over på den 
anden side”. Og hvis han siger, 
at de tager over på den anden 
side, så sker det, understreger 
Marianne Riis.

En hård tid
At have været igennem et livs-

truende sygdomsforløb har lært 
hende, hvad der er det vigtigste 
i tilværelsen:

- Vi – mennesker er også i en 
lille båd på et stort hav, og livets 
storme kommer ind i vores liv. 
Jeg tænkte på, hvor hårdt mit liv 
havde været i en periode. Genop-
træningen gik ikke så let, som jeg 
havde håbet. Nogle gange tænkte 
jeg: ”Skal jeg bare give op?”

- Men jeg stod tilbage med 
en sandhed: Jeg er i båden! Det 
kan godt være, at jeg ser våd og 
ynkelig ud og ligger og krøller mig 
sammen i bunden af båden. Men 
jeg er i den, for Jesus har inviteret 
mig ombord. Når jeg er svag og 
(føler at jeg) ikke dur, så skifter 
han mig ikke ud med en anden og 
bedre. Jeg er i båden med Jesus. 
Måske er jeg ikke en helt, men jeg 
bor i båden.

- Jeg er i båden, som jeg er!
- Så da jeg lå i min seng om 

aftenen og bad til Jesus, tænkte 
jeg: ”Jeg er så ligeglad med, 
om det stormer, eller du sover, 
Jesus - og hvor jeg skal hen. Jeg 
er i båden! Det er det eneste, der 
betyder noget”.

- Hvorfor er det så stærkt at 
være i en båd med Jesus?... Vi 
har det med at føle, at vi skal 
gøre os fortjent til ting. Men med 
Jesus skal jeg ikke argumentere 
for min plads i båden. Den er ikke 
afhængig af, hvor god jeg er til at 
padle. Han vil bare være sammen 
med mig.

- Hvis mennesker misforstår el-
ler svigter, så ved jeg, at Jesus er 
trofast og forstår mig fuldt ud. Han 
dømmer ingen ude, så jeg ved, at 
jeg altid har en plads hos Jesus.

- Når jeg er lagt ned, og livet 
gør mest ondt, så forstår og ac-
cepterer Jesus mig – og måske 
endda min råben?

Et sår, der ikke ville hele
Marianne Riis var i sygdoms-

perioden indlagt i to en halv må-
ned og var i narkose hver fredag 
pga et sår, som ikke ville hele.

- Jeg kunne ikke være alene på 
hospitalet undtagen på badevæ-
relset. Så jeg gik derud og skru-
ede op for vandet, så jeg kunne 
råbe: ”Ser du mig nu, Jesus? Hvor 
er du? Det gør så ondt!”…selvom 
jeg følte, at han snorksov.

- Jeg forstod intet. Himlen var 
tavs. Men ikke et sekund strejfede 
tanken mig, at jeg skulle ud af 
båden. Kun i båden med Jesus 
kunne jeg overleve. Måneder efter 
helede Jesus mit hjerte og lod 
mig forstå, hvor han var i det her.

- Jeg kan dele alt med Jesus. 
Jeg har en partner, hvor jeg kan 
sige: Du elsker vedholdende og 
kender mig bedre end jeg ken-
der mig selv. Og Jesus tilgiver, 
når jeg gør forkert. Måske er der 
konsekvenser, men han tilgiver 
mig, siger hun.

Du og jeg, Jesus
Marianne Riis har det med 

Jesus, som Emil fra Lønneberg 
har det med Alfred:

- ”Du og jeg, Alfred”, siger Emil, 
og vennen svarer: ”Ja, du og jeg, 
Emil”… Du og jeg, Jesus…. Ja, 
du og jeg, Marianne.

- Jeg ved, at det er ham, der får 
det hele til at ske. Men han elsker 
mig. At være tæt på ham er det 
eneste, der betyder noget i denne 
verden. Vi er nødt til at bede ham 
hjælpe os med at forstå det. Den 
destination han bringer os til, 
betyder næsten ingenting. Vi har 
brug for at vokse i tro.

- Jeg har både prøvet at være 
stærk og at leve med livet truet på 
grund af sygdom. Min konklusion 
er: Uanset hvad kan jeg kun klare 
det, hvis jeg får lov til at sidde i 
båden med Jesus.

- Jeg beder om, at han behol-
der os alle i båden uanset hvad. 
At han hjælper os til større tro. 
Jesus ønsker også dig i båden. 
Når du er i en båd med ham, så 
kan du på grund af hans kærlig-
hed til os ikke drukne.

- Den eneste billet, der kræ-
ves, er, at du siger ja. Tænk at 
skaberen vil have os ombord. Og 
han har betalt, da han døde på 
korset for os.

- Det er nok
bare at være

Sygeplejerske og frikirkepræst Marianne Riis fortæller om,
hvad et sygdomsforløb lærte hende om livets storme.

Marianne Riis, som er frikirkepræst, har fået styrket sin tro efter at have levet med livstruende sygdom.

- Jeg er i båden! Det kan godt være, at jeg ser våd og ynkelig ud, og ligger og krøller mig sammen i 
bunden af båden. Men jeg er i den, for Jesus har inviteret mig ombord. Når jeg er svag og (føler, at 
jeg) ikke dur, så skifter han mig ikke ud med en anden og bedre. Jeg er i båden med Jesus. Måske er 
jeg ikke en helt, men jeg bor i båden. Jeg er i båden, som jeg er! Det er det eneste, der betyder noget, 
siger Marianne Riis. (Fotoet er fra kvindekonferencen Forvandling, hvor Marianne talte.)

- Jeg ved, at det er 
ham, der får det hele 
til at ske. Men han el-
sker mig. At være tæt 
på ham er det eneste, 

der betyder noget i 
denne verden.
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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,-

Niels Christian Hvidt, nyud-
nævnt professor i eksistentiel 
og åndelig omsorg taler, når 
Agape holder Inspirationsdag 
den 4. november på Diakonhøj-
skolen i Aarhus.

Meget tyder på, at tro fak-
tisk kan fl ytte bjerge - især ved 
sygdom. Niels Christian Hvidt, 
dr.theol., professor ved Syddansk 
Universitet i Odense, er i færd 
med at udforske, hvordan det 
forholder sig i Danmark. Hans 
forskning befinder sig således 
midt i krydsfeltet mellem tro og 
videnskab.

Tro hjælper syge
Niels Christian Hvidt har de 

seneste 10 år ledet den danske 
forskning i forholdet mellem krop, 
psyke og sjæl. Han vil redegøre 
for resultater, der viser, at men-

nesker med en religiøs praksis 
har en lavere sygdomsrisiko og 
lever længere. 

Hvilken rolle spiller tro i et 
sekulariseret samfund som det 
danske, hvor religion spiller en 
mindre rolle, men over 70% af 
befolkningen alligevel kalder sig 
troende? 

Tro flytter bjerge, men syg-
domsbjerge flytter også troen! 
Forskningen tyder på, at mange 
patienter håber på og beder om 
et under, når livet er allersværest. 

Inspirationsdagens talere
Niels Christian Hvidt er Dan-

marks mest erfarne foredrags-
holder indenfor emnet ’tro og 
helbred’. Han har holdt over 
400 foredrag og bidrager ofte i 
medierne om eksistentielle pa-
tientperspektiver.

Om eftermiddagen er der for-

skellige seminarer og workshops: 
1. ”Forbøn - om håb og he-

ling” ved sognepræst Heine 
Holmgaard.

2. ”Lad troen få krop” ved 
Carsten Dalsgaard Hansen, der 
er leder af Hellig Kors Kloster.

I denne workshop vil delta-
gerne se nærmere på begrebet 
spiritualitet og overveje, hvad 
det kan betyde i en diakonal og 
sjælesørgerisk sammenhæng. 
Workshoppen vil bl.a. handle 
om, hvordan det, at Gud blev 
menneske i Kristus, kan ændre 
vores tilstedeværelse i verden. 
Om smerte, gennemsigtighed og 
empati. Carsten har netop skrevet 
en bog om kristen spiritualitet 
(endnu ikke udkommet).

3. ”Eksistentiel og religiøs 
kommunikation i behandlings-
sammenhænge” ved Aida Hou-
gaard Andersen, der er aut. 

psykolog og i gang med et ph.d.-
projekt om emnet.

Hvorfor kan det være vigtigt at 
kunne inddrage troen i samtalen 
med lægen eller psykologen? Og 
hvordan er det anderledes end 
hos en præst eller sjælesørger?

Inspirationsdagen varer fra 
9.15 til 19.30. Tilmelding på www.
agape.dk

Bodil

’Kan tro fl ytte bjerge? 
Og fl ytter bjerge troen?’

Agapes Inspirationsdag 2017:

Troende er mindre syge - og 
sygdom kan få folk til at søge 
Gud, mener Niels Christian 
Hvidt. Han har holdt over 400 
foredrag om ’tro og helbred’ 
og bruges som konsulent af 
medierne. 

”Kirken på Gaden” i Odense 
fejrer Reformationens 500 års 
jubilum med indslag i have-
pavillonen, der opstilles ved 
rådhuset fra klokken 15 til 18 
den 31. oktober.

Til arrangementet inviteres 
fynboerne til at deltage aktivt med 
korte prædikener og lign.

”Vi mødes lige ved siden af 
Odense Rådhus, på Flakhaven 
ud mod Vestergade, hvor vi står 
med vores havepavillon.

Vi har vores "on-the-red-box" 
med, som gerne må benyttes til 

små korte "power-preachings". 
Vores tema for dagen er en 

markering og fejring af "500 året 
for Reformationen og dens betyd-
ning for hele Guds kirke, gennem 
de sidste 500 år og frem til i dag". 

Der vil også være mulighed for 
at lave små korte ”happenings”, 
optrin ud fra dagens tema. 

Vi afslutter eftermiddagen med 
nogle af ”Martin Luthers” salmer.

Alle I som ser dette opslag, må 
gerne huske os i forbøn”, skriver 
tovholder Kim Ahlehoff Döhlie på 
Facebook.

Bodil

Menighed inviterer til ’power-
prædikener’ ved Odense Rådhus
Arrangementet markerer Reformationen og dens 
betydning gennem 500 år med taler og salmer.

”Kirken på Gaden” i Odense inviterer folk til reformationsjubi-
læum med korte taler og Luthers salmer den 31. oktober.

Politik handler i dag langt mere om moral end politiske ideolo-
gier. I den forgange uge måtte Anna Mee Allerslev trække sig 
fra posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester i 
Københavns Kommune og spidskandidat for Radikale Venstre 
til det kommende kommunalvalg.

Allerslevs exit fra politik kom som kulmination på BT’s afsløring 
af, at hun ikke havde betalt leje for lån af rådhushallen til sit bryllup. 
Det kom efterfølgende også frem, at Allerslev har brugt sin borg-
mestertitel til at hjælpe et murerfi rma, hvis indehaver er hendes 
private ven, til at få en tilladelse i en stor byggesag. 

Allerslev er blot endnu én i en lang række af politikere, som er 
blevet knækket på grund af dårlig moral og ikke politiske synpunk-
ter. Trump var i farezonen under sin valgkampagne, da forskellige 
kvinder stod frem og påstod, at han havde opført sig sexistisk og 
krænkende overfor dem. Hillary Clinton mistede sin troværdighed, 
da det blev afsløret, at hun havde sendt fortrolige emails fra en 
personlig server og hendes nærmeste assistents mand, Anthony 
Weiner, havde sendt nøgenbillede af sig selv til mindreårige piger. 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen kom ud i voldsom turbulens 
på grund af sine fl yrejser på 1. klasse og rod med bilag og klarede 
kun med nød og næppe frisag. 

Selvfølgelig er det vigtigt, at politikere, som råder over statens 
midler og har magt til at lave love, er troværdige. Jeg skal på in-
gen måde forsvare Allerslev, men den hetz, som BT har kørt på 
hende, trænger i den grad til et eftersyn. Politikere kan ikke tåle 
dårlig omtale ret længe ad gangen, og det ved chefredaktørerne. 
Ved at skrive den ene negative historie efter den anden skaffer de 
sig selv uindskrænket magt. Medierne har fået samme status som 
enevældige konger. Politiske modstandere og rivaler lugter blod 
og slutter sig til jagten på ofret. Kritikken er nådeløs, og politikeren 
har ikke andre muligheder end til sidst at trække sig og acceptere 
sit nederlag. 

Måske er det på tide at spørge til, hvad det er for en moral, de 
medier, som fælder den ene politiker efter den anden, selv er styret 
af. Handler det om at fortælle historien om storhed og fald, der altid 
både skræmmer og fascinerer publikum, og som sælger godt? Eller 
er det faktisk medierne, som har overtaget styringen med landet? 
Hvem tjekker mediernes moral og motiver? 

Hvem tjekker 
mediernes moral? 

Danskere til bøn 
på Sri Lanka for 
lidende kristne
Fra den 9. til 14. oktober deltog 
Inger Ebbesen og Inga Helver 
i verdenskonferencen Global 
Prayer Summit på Sri Lanka.

Konferencens tema var: ”The 
Cry of the Suffering Church”.

Det var HCFI, Healthcare 
Christian Fellowship Internatio-
nal, som KriSoS er den danske 
afdeling af, der arrangerede 
konferencen på Sri Lanka. Her 
deltog ca. 150 tværfaglige sund-
hedspersoner fra 50 lande og alle 
5 kontinenter.

Der bor over 1,2 milliarder mus-

limer på jorden. Langt størstepar-
ten bor i Asien, Mellemøsten og 
Nordafrika - i det såkaldte 10-40 
vindue (fra 10.- 40. nordlig bred-
degrad).  I dette bælte, hvor også 
Sri Lanka ligger, er der i særlig høj 
grad forfølgelse af kristne. 

Inga Helver, der arbejder frivil-
ligt for fl ygtninge i Danmark, gav 
et oplæg til bøn. Hun fortalte om 
den globale fl ygtningesituation, 
situationen i Europa og hvad kir-
ken i Danmark gør for at hjælpe 
”de fremmede”  til tro på Jesus og 
ind i et kristent fællesskab.

- Forbøn for både de forfulgte 
og forfølgerne er meget vigtig. 
Mange muslimer kommer til tro 
på Jesus, hver dag, sagde Inga 
Helver.

Bodil
Inga Helver og Inger Ebbesen fra KriSoS ses her på Sri 
Lanka sammen med  en kvinde fra Sydafrika.
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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.

Aalborg: Reformations-
gudstjeneste i Budolfi  Kirke 
Reformationsjubilæet fejres med en festgudstjeneste i Budolfi  
Kirke den 31. oktober kl. 19.00. Prædikant er biskop Henning 
Toft Bro, og Aalborg Symfoniorkester medvirker ved guds-
tjenesten, hvor også fl ere politikere deltager.

”Vi har arbejdet med Reformationsjubilæet i fi re år i Aalborg Stift, 
og det hele kulminerer med festgudstjenesten den 31. oktober. 
Dermed bliver Reformationen ikke kun noget, der skete for 500 år 
siden. Det bliver en stadig levende begivenhed, der kan få os til at 
refl ektere over, hvad det vil sige at være en evangelisk, luthersk 
folkekirke i dag”, siger Henning Toft Bro.

Den 31. oktober 1517 slog den oprørske munk Martin Luther 
95 teser op på slotskirken i Wittenberg i det østlige Tyskland. Det 
blev indledningen til en kirkelig og kulturel revolution i Europa og 
førte til den danske reformation i 1536.  

Folketingsmedlemmer, kommunal- og regionspolitikere samt 
præster og menighedsråds-medlemmer fra hele landsdelen vil 
deltage i gudstjenesten i Aalborg den 31. oktober. Kirkegængerne 
vil bl.a. opleve klassiske Luthersalmer fremført af professionelle 
sangere med musikledsagelse fra Aalborg Symfoniorkester.

 Reformationsgudstjenesten i Budolfi  Kirke er den femte og 
sidste i en række reformationsgudstjenester, som har været holdt 
i hele Nordjylland siden 2013. De fi re tidligere gudstjenester har  
været i Sæby, Vestervig og Visborg Kirker samt kirken på Børglum 
Kloster. Reformationsgudstjenesten i Aalborg domkirke er for alle, 
der måtte ønske at deltage.

TV2 Nord live-transmitterer gudstjenesten på TV2 Nord Salto.
 Bodil

Af Bodil Lanting

Fundet af et barnelig i Glostrup 
har fået Socialdemokratiets 
sundhedsordfører til at foreslå 
indførelsen af ”Babyluger”, 
som de kendes fra andre lande 
i verden.

Det sker i gennemsnit en gang 
om året, at man fi nder et efterladt 
spædbarn i Danmark. Nogle af 
dem er stadig i live og bliver red-
det. Men nyfødte kan ikke overle-
ve ret længe uden varme og mad. 
Derfor kan en babyluge, hvor 
moderen anonymt kan efterlade 
den nyfødte i et opvarmet rum 
nær en klinik, redde menneskeliv.

Sådanne babyluger findes 
i Tyskland, Holland, Ungarn, 
Kina, Japan og Rusland. Alene 
i Tyskland er der omkring 100 
babyluger, hvor mødre de sidste 
10 år har afl everet 500 babyer.

Når barnet lægges i lugen, 
aktiveres en alarm, som tilkalder 
sundhedspersonalet på klinikken. 
Babylugerne hindrer, at spæd-
børnene dør af fx kulde. Lugerne 
redder altså menneskeliv. Og det  
argument er vigtigt for Socialde-
mokraternes sundhedsordfører.

”Det er mit håb, at det vil være 
med til at gøre, at man ikke skaf-
fer sig af med sit nyfødte barn 
et sted, hvor barnet ikke er i 
sikkerhed og tryghed, og hvor 
barnet kan risikere at dø”, siger 
Flemming Møller Mortensen.

Både Dansk Folkeparti og SF 
støtter forslaget om at indføre 
babyluger som en forsøgsordning 
i Danmark.

Jordemødre afviser
Jordemoderforeningens fo-

mand, Lillian Bondo, er derimod 
stærkt imod tanken om babyluger. 

Hun peger på, at kvinder, der 
opholder sig ulovligt i Danmark fx 
som ofre for traffi cking, kan føle 
sig presset af deres bagmænd til 

at skille sig af med deres nyfødte.
- Flere kvinder vil måske blive 

tvunget til at give barnet fra sig af 
dem, der styrer kvinderne, siger 
Lillian Bondo.

Modstandere af babyluger 
peger også på, at skyld og skam 
kan få en kvinde til at forlade eller 
endda dræbe sit nyfødte barn.

Og den tankegang skal vi ikke 
tilbage til, mener Lillian Bondo.

Få liv - stor værdi
KDs landsformand har dog kun 

ros til overs for Flemming Møller 
Mortensen forslag.

- Lugerne vil kun have betyd-
ning i utroligt få tilfælde. Men 
alle mennesker har uendelig høj 
værdi, fastslår Stig Grenov.

Han forstår slet ikke Lillian Bon-
dos reaktion. Det handler nemlig 
ikke om hverken skyld eller skam 
i forbindelse med fødsler:

- Det enkelte menneske må 
ikke presses ud i beslutninger, 

der siden vil traumatisere kvin-
der, mænd og koste børn livet. 
Intet menneske må presses ud i 
sådanne handlinger på grund af 
uvidenhed, økonomisk trængsel 
eller sociale forhold, siger Grenov.

Han mener, at Lillian Bondo 
tabuiserer de mange kvinder, der 
føler skam og skyld over at have 
afbrudt en graviditet, uagtet det 
er juridisk lovligt. 

- Skam og skyld er en del 
af livet. Babyluger derimod er 
bare et ud af fl ere tiltag, der kan 
give pressede mennesker et 
alternativ og redde børn, mener 
Stig Grenov. En forsøgsordning 
med at etablere to babyluger i 
Danmark vil koste to millioner 
kroner. Finansieringen kan ifølge 
Flemming Møller Mortensen ske 
gennem satspuljemidlerne på 
sundhedsområdet.

Politisk fl ertal for babyluger
Babyluger kan redde liv, fastslår KDs landsformand Stig Grenov.

I Tyskland redder babyluger som denne spædbørns liv. 

Blå Kors julelejr for børn 
fuldt booket på bare én uge
For andet år i træk holder Blå Kors lejre i julen for børn og 
unge fra udsatte familier. Der er så stor interesse for initia-
tivet, at alle pladserne på børnelejren er blevet booket med 
rekordfart. Der er dog stadig pladser på ungelejren.    

 Der er brug for tilbud til børn og unge fra udsatte familier - også i 
julen. Derfor valgte Blå Kors i 2016 at oprette to julelejre for børn og 
unge fra familier med alkohol- og rusmiddelproblemer, fattigdom, 
psykisk sygdom og andre sociale problemer.

I år blev de 32 pladser på børnelejren booket i løbet af en uge, 
siger Sandra Trampedach-Junget, som er ferielejrkoordinator:

”Det ser jeg som et udtryk for, at der er rigtig stort behov for, 
at udsatte børn og unge får et pusterum i julen”, fortæller hun.

En del af børnene, som er tilmeldt årets julelejre, har også 
tidligere deltaget i en af Blå Kors’ sommerlejre, som bliver afholdt 
i juni og juli måned hvert år.  

Lejre med varme og hygge
Julelejrene foregår mellem jul og nytår, fra den 27. december til 

30. december. Lejren for børn foregår i Ans ved Silkeborg, mens 
lejren for unge er i Hillerød. 

På lejrene bliver de tilmeldte børn og unge mødt af frivillige 
lejrchefer og lejrledere, som gør en stor indsats for at give dem 
gode oplevelser. Lejren for børn vil blandt andet byde på møde eller 
gensyn med fl ere af de elskelige karakterer fra Astrid Lindgrens 
eventyr som fx Pippi Langstrømpe og Emil fra Lønneberg.

Der er et stort behov hos børnene, så Blå Kors overvejer at 
udvide antallet af julelejre, hvis og når man kan sikre standarden. 
Og det afhænger meget af de dygtige og engagerede frivillige 
ledere, oplyser Sandra Trampedach-Junget.

 Der er fortsat ledige pladser på lejren for unge i alderen 13-19 år. 
Læs mere om julelejrene og tilmelding her: http://lejre.blaakors.

dk/ferielejre-for-boern-og-unge/julelejre-2017/om-julelejre
Bodil

Claus Kvist Hansen (DF):

’Vi vil ikke have Halal-kød 
i vores institutioner!’
Af Mie Schmidt

Dansk Folkepartis spidskan-
didat i Horsens, Claus Kvist 
Hansen, kræver, at der ikke 
serveres halal-slagtet kød i 
kommunens institutioner.

Ellers vil han ikke bakke op om 
Venstres borgmesterkandidat.

Claus Kvist Hansen er medlem 
af byrådet i Horsens kommune og 
medlem af Folketinget, hvor han 
er valgt i Randers-kredsen.

Claus Kvist Hansen mener, at 
det er vigtigt at få debatten om 
halalkød i offentlige institutioner 
ind i valgkampen.

- Jeg mener, at det er en uskik, 
at der bliver serveret mad, der er 
dikteret af islamiske særkrav i 
vores institutioner, siger han.

Claus Kvist Hansen synes, 
at der er en ulyst til at diskutere 

værdipolitiske spørgsmål mellem 
valgene, bortset fra når spørgs-
målene en gang imellem kommer 
op som konkrete sager.

- Nu bringer vi det ind som et 
tema, og vi mener, at vi har så 
god en sag, at vi vil se frem til 

at høre de andre partiers forsvar 
for, hvorfor de mener, at vi skal 
have halalkød i kommunerne, 
siger han.

- Jeg mener også, at man bur-
de parkere sin religion derhjem-
me bag husets fi re vægge, og så 
må man gå ud og være neutral i 
den store verden. Hvis man går 
ud og forlanger, at omverdenen 
skal købe halalkød, så forlanger 
man, at de skal indordne sig efter 
din religion, og det synes jeg er 
forkert, siger Claus Kvist Hansen. 

Venstre: De kan selv vælge 
Men Venstres borgmesterkan-

didat og 1. viceborgmester Martin 
Ravn mener dog foreløbig det 
modsatte af Claus Kvist Hansen.

Han mener nemlig, at Horsens 
Kommune også efter valget skal 
købe halal-slagtet kød ind til kom-
munens institutioner.

- Jeg vil garantere, at bestyrel-

ser i de enkelte institutioner og 
plejehjem får mulighed for ikke 
at servere halalslagtet kød, hvis 
de ønsker det, siger han til DR.

- I Horsens giver vi i dag børn 
mulighed for at undgå for eksem-
pel svinekød og få halalslagtet 
kød, og det synes jeg er fi nt. Det 
har aldrig været Venstres politik 
at tvinge en bestemt mad ned i 
halsen på folk, siger Martin Ravn.

Hvad er halalkød?
Ifølge Landbrug og Fødevarer 

er forskellen mellem halalkød og 
kød slagtet på traditionel vis: 

1) at der anvendes en anden 
type bedøvelse af dyret, 

2) at dyret bliver afblødt med et 
tværgående halssnit i modsæt-
ning til et mere længdegående 
halssnit, og 

3) at en muslimsk præst samti-
dig afsiger en muslimsk bøn.

Claus Kvist Hansen er 
medlem af byrådet i Horsens 
kommune og medlem af 
Folketinget.

Babyluger vil også være en 
god ide i Danmark, mener KDs 
landsformand Stig Grenov.
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UGENS PRÆDIKEN                        Af Martin Luther

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Matt. 22,1-14

Historien om kongesønnens bryllupsfest
1Jesus fortsatte med endnu en historie om Guds rige:
2»Der var engang en konge, som skulle holde bryllup for sin søn. 

3Da alt var klar til festen, sendte han sine tjenere ud for at lade de 
indbudte vide, at det nu var tid at komme. Men de ville ikke komme. 

4Så sendte kongen fl ere tjenere ud for at sige: ‘Hør nu her! Alt 
er parat! Mine okser og mit fedekvæg er slagtet. Skynd jer at 
komme til bryllupsfesten!’ 

5Men de indbudte var ligeglade. En havde travlt med arbejdet på 
sin gård, en anden med sin forretning. 6Andre greb fat i kongens 
sendebud, mishandlede dem og slog dem ihjel. 

7Da blev kongen vred. Han sendte sine soldater af sted, og 
morderne blev udryddet og deres by brændt. 8Derefter sagde han 
til sine tjenere: ‘Alt er klar til fest, men de indbudte gæster var ikke 
værdige til at komme med til festen. 9Gå derfor i stedet ud ved 
vejkrydsene og indbyd alle dem, der kommer forbi.’ 

10Tjenerne gik af sted og hentede alle dem, de kunne fi nde 
– gode og onde imellem hinanden. På den måde blev festsalen 
fyldt med gæster.

11Da kongen trådte ind for at hilse på gæsterne, lagde han 
mærke til en, der ikke havde taget den udleverede bryllupsklæd-
ning på. 12‘Hør, min ven,’ sagde kongen, ‘hvordan er du kommet 
herind uden bryllupsklædning?’ Der var intet svar. 

13Så sagde kongen til sine tjenere: ‘Bind hænder og fødder 
på ham og smid ham ud af bryllupssalen.’ Derude i mørket er 
der gråd og stor fortvivlelse, 14for de indbudte er mange, men de 
udvalgte er få.« 

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Brylluppet er det dejligste bil-
lede af, hvad det vil sige at være 
kristen. Gud selv har udvalgt 
sin søn en kirke på jorden, som 
skal være hans brud. 

Mandens og kvindens ægte-
skabelige liv er af Gud sat til et 
stort, skønt og forunderligt tegn 
og til et tydeligt, dog åndeligt bil-
lede. Det peger på og forklarer 
noget særligt, ypperligt og stort, 
som er skjult og ubegribeligt 
for den menneskelige fornuft, 
nemlig Kristus og hans kirke.

(Manden) betror sig til hende 
med legeme, liv, penge, gods 
og ære, ligesom igen hustru-
ens hjerte hænger ved hendes 
mand og i ham har sin højeste 
og dyrebareste skat på jorden. 
Hun har i ham ære, beskyttelse 
og hjælp i al sin nød.

  
Brudgom og brud

Når vi ser fromme ægtefolks 
kærlighed og troskab eller en 
bruds og brudgoms glæde og 
lykke, da skal vi lære at tro 
og holde for sandt, at Kristus 
virkelig har det samme sind 
og hjertelag til sin brud, kirken, 
blot med langt større kærlighed, 
troskab og nåde. Det viser han 
os klart ved sit evangeliums ord 
og ved Helligånden, som han 
giver sin kirke. 

Han lægger hende i sine 
arme, samt ærer og pryder 
hende med alle sine smykker, 
det vil sige med syndernes 
udslettelse og renselse, med 
retfærdighed og Helligåndens 

meddelelse, med sit lys, sin for-
stand, styrke og alle de gaver, 
som er nødvendige. 

 Hvis du ikke vil gøre ham til 
en løgner, skal du holde det for 
sandhed, uanset hvad du føler 
hos dig selv. Vil du tro, må du 
ikke hænge ved det, som dine 
tanker eller din følelse siger 
dig, men ved det, som Guds 
Ord siger dig, hvor lidt du end 
føler deraf. 

 
Gud selv smykker bruden

Du skal ikke blive forskræk-
ket, hvis du føler dig ganske 

uværdig og uren. For vil du se 
på det, da glemmer og mister 
du denne trøst og tillid til Kristus. 

Men du må høre det Ord, som 
han siger til dig: Selv om du er 
fuld af synd, død og fordøm-
melse, så har du dog her min 
retfærdighed og mit liv, som jeg 
har ofret for dig og skænket dig. 
Er du uren og besmittet, så har 
du her dåbens og mit Ords bad, 
hvormed jeg vasker og erklærer 
dig ren og stedse og bestandig 
vil rense dig, indtil du skal stå 
helt ren og skøn for mig og alle 
skabninger.

Se, det er det herlige, kon-
gelige bryllup i dette rige, som 
Kristus kalder Himmeriget. Det 
kommer vi til ved evangeliet, 
både indbudte og uindbudte, 
jøder og hedninger. 

Nogle afviser evangeliet
Djævelens r ige kæmper 

mod Guds rige og driver og 
tilskynder mennesker til ikke at 
høre og modtage dette glade, 
trøsterige budskab om denne 
bryllupsglæde i Kristus, men 
med vidende og vilje at foragte 
den, ja bekæmpe den, selv om 
de er kaldet og indbudt.

Dette er specielt sagt om jø-
derne, som er de først indbudte 
gæster, til hvem Gud har sendt 
sine tjenere, først fædrene og 
profeterne, dernæst apostlene. 
De vil ikke acceptere eller høre, 
at man taler et ord mere til dem 
om dette bryllup.

Sådan er det til alle tider med 
fl ertallet og den bedste del af 
befolkningen, som dog vil kal-
des Guds folk og kirke. De har 
også langt større og vigtigere 
ting at varetage, som hvordan 
de kan opretholde deres skønne 
og herlige stand og væsen, 
som de kalder kirkens styre og 
herlighed. 

De har nu fået deres dom, 
sådan som de ville have det. 
Men for at Kristus dog må få 
gæster til sit bryllup, må tje-
nerne altid fortsætte med deres 
prædiken og indbyde og kalde 
... fattige, krøblinger og halte, 
som han andetsteds siger. Det 
vil sige hedningerne, der ikke 
var regnet med til Guds folk og 
intet har, som de kan forlade sig 
på, men må være glade for, at 
de får lov til at komme med til 
dette bryllup.

 
Kirkens kendetegn

Men iblandt denne fl ok, som 
sidder til bords, fi ndes der også 
en skurk, som kongen selv 
straks lægger mærke til, da han 
hilser på gæsterne. Han kan se, 
at han ikke har noget bryllupstøj 
på og derfor ikke er kommet for 
at ære brylluppet, men for at be-
skæmme brudgommen og den 
vært, som har indbudt ham. Det 
er et billede på dem, som også 
lader sig regne blandt de rette 
kristne, hører evangeliet, er i 
den rette kirkes ydre samfund 
og anstiller sig for mennesker, 
som om de er glade for evan-
geliet, men mener det dog ikke 
alvorligt.

(Kirken) er ikke dem, som 
forfølger Guds Ord og hans 
evangeliums tjenere. Derfor kan 
og skal de ikke af de kristne an-
ses for kirkens lemmer, fordi de 
ikke har den samme lære og tro, 
men forfølger den. Lige så lidt 
som man kan holde åbenbare 
hedninger, muslimer og jøder 
for kirken eller dennes lemmer.

Denne person er uden bryl-
lupstøj. Han forbliver i sin egen 
kødelige indbildnings, vantros 
og sikkerheds gamle laser, 
uden omvendelse og erken-
delse af sin elendighed. Han 
trøster sig ikke af hjertet med 
Kristi nåde, forbedrer heller ikke 
sin livsførelse dermed, og søger 
ikke mere i evangeliet, end hvad 
der lyster hans kød. 

Hvor troen derimod ikke er, 
er der ingen Helligånd og hel-
ler ingen frugter, som behager 
Gud. For den, som ikke i troen 
kender og har Kristus i sit hjerte, 
bryder sig kun lidt om Guds Ord, 
tænker heller ikke at leve deref-
ter, men forbliver stolt, indbildsk, 
egensindig og tjener hverken 
Kristus eller næsten, selv om 
han i det ydre hykler og snyder 
med et falskt skin.

 
Uddrag af Martin Luthers 

prædiken om Kongesønnens 
bryllup i oversættelse af Finn 
B. Andersen.

Kongesønnens brud

Kristus er som en brudgom, der elsker kirken og den enkelte 
kristne som sin brud. Han ærer og smykker hende med tilgivel-
se, retfærdighed og Helligånd til trods for hendes uværdighed. 

Hvor troen ikke er, er 
der ingen Helligånd 

og heller ingen frug-
ter, som behager Gud

Et ordentligt sprog
Moderne fi lm og tv-programmer er ofte fyldt med dårligt 
sprog. Voldsomme bandeord. Vulgære og sjofl e udtalelser. 
Det dårlige sprog spreder sig, så vi uden at tænke over det 
bruger det samme forurenede sprog. Hvad gør vi ved det?

1. Op til kommunevalget kan vi rejse en debat om børn 
og unges sprog. Skal de sige fuck! til hvert andet ord?

Lærerne skal vide, at de har samfundets opbakning til at 
stoppe dårligt sprog. At det er en vigtig kultur-opgave. 

2. Vi kan skrive til ra-
dio og tv, at vi ønsker et 
mere anstændigt sprog 
i medierne. 

3. Vi kan skrive læ-
serbreve - eller skrive 
på facebook. De fl este 
gør sig ikke klart, hvilke 
forbandelser, de ned-
kalder med bandeord 
som kræft-æde-mig, 
den onde lyne mig, fand’me, sat’me, dæl’me - som lægger op 
til, at djævelen skal tage mig...! Hvem ønsker det?

4. Vi kan tage det op på arbejdspladser og i foreninger, 
at vi snakker ordentligt sammen. Jeg oplevede engang i en 
kommune på Sjælland, at nogle pludselig rejste sig og forlod 
mødet, fordi de var trætte af, at en bestemt politiker ofte var 
perfi d i sine angreb. Det hjalp.

5. Vi kan selv tale ordentligt. Desværre smitter det dårlige 
sprog langt ind i kristne kredse. For nylig så jeg en voksen mand 
møde op til Kristendemokraternes landsmøde med en t-shirt, 
hvor der stod ”Fuck!”. Jeg tabte straks respekten for hans ar-
gumenter. Ordet fuck er desværre blevet så almindeligt, at de 
fl este har glemt, at det faktisk betyder at voldtage. 

6. Påtal dårligt sprog og løft standarden. Det er ikke rart at 
være i en klima af forbandelser og sjofelheder. Men folk tænker 
ikke over det. Jeg besøgte engang jævnligt en kræftsyg mand. 
Engang, da han havde ondt, kom der så mange ”satan” og 
”fanden” ud af hans mund, at jeg til sidst foreslog ham i stedet 
at kalde på Gud og det gode. Da han blev klar over, hvad han 
faktisk sagde, holdt han straks op - og fi k det fysisk bedre. 

7. Bed ind i den usynlige verden
Som kristne har vi mulighed for en dybere åndelig indsigt i, 

hvad der sker i samfundet. Vi ved fra Paulus’ brev til Efeserne, 
at der bag vi menneskers dårlige handlinger ofte ligger noget 
andet. Paulus taler om onde åndsmagter. 

Det dårlige sprog er egentlig slet ikke naturligt for os. Det er 
ofte noget værre vås, som intelligente mennesker ikke normalt 
ville sige. Men hvorfor gør vi det så? Ifølge Bibelen, skyldes 
det, at vi er under dårlig åndelig indfl ydelse. 

Jesus siger - endda til nogle meget religiøse mennesker - at 
de ”har djævelen til far” og at de ”gør, hvad han lyster”. 

Der er en sammenhæng mellem hvad, man slipper ind i sit 
liv, - gennem fi lm, tv, porno, ord, okkultisme, falsk religiøsitet, 
løgne osv. - og hvad, der kommer ud af munden. 

I frihedens og ligestillingens navn har vi i Danmark tilladt 
urene ånder at forurene samfundet. Store dele af kulturlivet, 
fi lmbranchen og medierne er kommet under indfl ydelse af 
perverse og destruktive kræfter. 

Men her har du som ganske almindelig kristen en mulighed 
for at binde disse kræfter gennem dine bønner. 

Det er det mandat, vi som kristne har, men som vi udnytter 
alt for lidt. I Jesu navn kan vi sætte en stopper for det onde i 
den åndelige verden - og derefter ændres det meget lettere i 
den fysiske verden. 

Så tag dig tid til at bede for disse vigtige samfunds-
problemer. Lad os stå sammen om det i bøn. 

Det virker. 
Og husk: ”Lad dig ikke overvinde af det onde, 

men overvind det onde med det gode.” (Rom.12,21)

Prædiken af Martin Luther
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Af Brian Duus Nørgaard

Hvordan reagerer vi, når vo-
res tro i en samtale bliver 
udfordret af fx Big Bang-
teorien? Trækker vi os helst 
fra samtalen? Eller tager vi 
udfordringen op og forholder 
os rationelt til vores tro? I 
en dialog kunne vi fremføre 
nogle logiske argumenter, 
som kan udfordre de natur-
videnskabelige forklaringer. 

Som kristne kan vi komme 
i snak med mennesker, der 
ikke deler vores livsanskuelse. 
Måske udtrykker de, at de er 
overbeviste om, at der ikke 
fi ndes nogen Gud overhovedet.

Vores respons er så, at vi tror 
på, at Gud eksisterer. Vi anta-
ger, at det er ham, der har sat 
det hele i gang. Vi kan fortælle, 
at vi har en vished om, at vi ikke 
er overladt til os selv. Og at tiden 
på jorden faktisk kun er starten 
på et liv, der fortsætter efter 
døden. Vi føler os trygge og 
grundfæstet i troen på en aktivt 
tilgivende Gud, og vi oplever 
ham nærværende i vores liv.

Det kan være, at vi beretter 
om, at et problem har fundet 
sin løsning, efter at vi har bedt 
en bøn. Og at vi måske endda 
har set, at folk er blevet helbredt 
fra alvorlig sygdom, og at vi 
opfatter det som et udtryk for et 
guddommeligt mirakel. 

Intet bevis for Gud
Vi føler os nogenlunde 

på hjemmebane, så længe 
samtalen handler om vores 
personlige overbevisninger og 
oplevelser.

Men hvad stiller vi op med en 
bemærkning om, at vi jo ikke 
kan bevise, at Gud er til? Og 
hvis han ikke fi ndes, kan han 
selvfølgelig heller ikke have 
skabt universet, jorden og alt 
det levende. Nej, det hele be-
gyndte med et Big Bang. 

Hvordan reagerer vi her? Fø-
ler vi os klædt ordentligt på til at 
gå ind i sådan en samtale, når 
vi står over for naturvidenskabe-
lige forklaringer og argumenter? 
Udsagn om at man kun kan tro 
på det, man kan se og bevise.

Har vi mest lyst til at trække 
os fra sådan en samtale?

Alt har en årsag
Vi kan i samtalen vove os 

over på den andens hjemmeba-
ne. Vi kan tage udfordringen op, 
hvor vi parkerer vores person-
lige oplevelser og i stedet bliver 

mere logisk argumenterende. 
I samtalen kan vi netop gribe 

bolden om Big Bang-teorien.
Kort fortalt handler teorien 

om, at en gigantisk eksplosion, 
Big Bang, satte det hele i gang 
for omkring 13,7 milliarder år 
siden. Før Big Bang var der 
ingenting. Og tiden eksisterede 
ikke. Ved Big Bang blev der dan-
net nogle tætpakkede mikrosko-
piske partikler, som svævede 
rundt. Galakserne, planeterne 
og alle de bestanddele, vi fi nder 
i universet, fremkom af disse 
partikler på et senere tidspunkt. 

Big Bang-teorien indeholder 
ikke forklaringer på, hvad der 
satte gang i denne kæmpe 
eksplosion. 

Som kristne kan vores re-
spons være, at der altid vil være 
en årsag til, at noget går i gang, 
inklusiv et Big Bang. Og at 
hverken mikroskopiske partikler 
eller større synlige genstande 
tilfældigt kan opstå af sig selv.

Et gammelt ord siger: ”Af intet 
kommer intet”. Et eller andet må 
være til stede, for at noget nyt 
kan blive etableret. Der er altid 
en årsag til, at noget bliver til 
eller begynder at eksistere. 

Vores pointe er, at da materie 
eller et helt univers altså ikke 
kan opstå ud af det rene ingen-
ting, er det nærliggende for os 
at tro, at der står en intelligent 
designer bag. Denne designer 
kunne være den Gud, som 
Bibelen fortæller om. 

Hvem har skabt Gud?
Hvis der altid er en årsag til, 

at noget begynder at eksistere, 
hvor kommer Gud så fra? Hvem 
har skabt ham? Vi kan blive stillet 
disse meget relevante spørgs-
mål.

I vores svar kan vi argumen-
tere ud fra Bibelens beskrivelse 
om Gud.

Bibelen fortæller, at Gud er 
ånd. ”Ånd” er ikke sammensat 
af materie eller atomer. Og 
derfor er Gud ikke underlagt 
universets naturlove. Man kan 
heller ikke tale om, at ånd har 
en begyndelse eller en slutning. 
Så i den optik kan det give god 
mening at hævde, at Gud altid 
har været der.

Præcist design
Et input, vi kan byde ind med 

i samtalen, kan handle om uni-
versets præcise design. Spørgs-
målet er, om det bare er tilfældig-
heder, der har skruet universet 
sammen.

Fakta er, at universet er styret 
af 15 fysiske konstanter. Kon-
stanterne er fx lysets hastighed 
og tyngdekraften. Konstanterne 
er nøje fi nindstillede. Med blot 
en afvigelse i en af konstan-
terne på en milliontedel, altså 
1/1.000.000, da universet blev 
dannet, ville intet liv være muligt. 
Hvis der altså havde været en 
mikroskopisk ændring ved én af 
de 15 konstanter, så var vi ikke til 
stede på jorden i dag. Alting ville 
have haft en anden form. 

Vi kan sammenligne de 15 
konstanter med et puslespil, som 
har 15 brikker. De 15 brikker skal 
passe minutiøst ind i hinanden. 
Hvis bare én af brikkerne har 
en mikroskopisk afvigelse, så vil 
puslespillet ikke kunne lægges.

Er denne fi ntuning af universet 
en tilfældighed? Eller kan der 
være en designer, der oprindeligt 
har styret denne proces?

Vores overbevisning er, at uni-
versets fi ntuning ikke er et udtryk 
for tilfældige hændelser, men at 
Gud har haft en styrende fi nger 
med i spillet. 

Mirakuløse hændelser
Der fi ndes selvfølgelig men-

nesker, som tror på, at der kan 
være ”et eller andet overnatur-
ligt”, der har sat det hele i gang. 
Disse mennesker fortæller, at 
de erkender, at igangsætteren 
måske er en fjern Gud eller en 
universel kraft.

Men de kan have svært ved 
at anerkende de ”overnaturlige” 
episoder, vi læser om i Det 
Nye Testamente. Fx at folk blev 
helbredt og opvakt fra de døde. 
Og at Jesus også opstod fra de 
døde. Eller personerne kan have 
vanskeligheder med tesen om, at 
livet fortsætter efter døden.

Vores ræsonnement og for-
klaring kan være, at vi tror på 
en almægtig Gud. Han har skabt 
mennesket og alt omkring os 
med sin livgivende kraft. Derfor 
er han også i stand til at udvirke 
mirakler.

Vores overbevisning er, at de 
mennesker, som levede i tiden 
under Det nye Testamente, fak-
tisk blev helbredt og opvakt fra de 
døde. Og at denne kraft i øvrigt 
stadig er virksom, når vi taler om 
mirakuløse hændelser i vores tid. 

Troens indre 
overbevisning

Om der er en Gud, som har 
haft en styrende finger med i 
spillet, er naturligvis et spørgs-
mål om tro. Og ja, det er korrekt, 
at ingen af os kan se Gud eller 
bevise, at han faktisk er til.

De fl este af os anerkender an-
dre tildragelser, som vi ikke bare 
kan iagttage og vurdere gennem 
et par naturvidenskabelige bril-
ler. Fx oplevelsen af kunstnerisk 
skønhed ved at lytte til et stykke 
musik eller ved at fordybe sig i et 
maleri. Vi kan lytte til den samme 
musik eller studere det samme 
maleri. Men oplevelsen foregår 
på et indre plan. Og den er helt 
individuel.

Eller hvad med overbevis-
ningen om, at nogle moralske 
og etiske principper er at fore-
trække frem for andre? Denne 
overbevisning er subjektiv. De 
naturvidenskabelige love kan 
ikke bruges som afgørende 
målestok for, hvad der er rigtigt 
eller forkert.

Vi kan fortælle, at vores tro 
på en Gud også er en subjektiv 

overbevisning og oplevelse. At 
vores tro er skabt ud af det, vi har 
læst om i Bibelen og så visheden 
om, at Gud er til stede i vores 
tilværelse. 

Respekt for andre
Al dialog om tro vil dog være 

ligegyldig, hvis den kun har et 
skarpt fokus på logisk argumen-
tation.

For vi kan blive så optaget 
af vores egne forklaringer og 
holdninger i diskussionen om 
trosantagelser, at vi glemmer at 
lytte til den, vi taler med. Vi kan 
føre os frem med en attitude, 
der signalerer, at det er os, der 
har ret. Og at det er den anden, 
som skal overbevises om vores 
religiøse syn på verden.

Mit forslag er derfor, at sam-
talen krydres med, at vi udvi-
ser respekt for divergerende 
synspunkter. Vi kan godt være 
overbeviste om, at det er os, der 
har grebet sandheden. Samme 
overbevisning har den anden 
formentlig. Og den overbevisning 
må vi have respekt for.

Respekten kan vi demonstrere 
ved, at vi lytter oprigtigt. Vi kan 
bestræbe os på at forstå, hvor-
dan den andens syn på tilværel-
sen er. Det kan endda være, at 
vi lærer noget nyt. Et eller andet, 
som kan korrigere vores opfat-
telse af, hvordan tilværelsen er 
skruet sammen. 

Folkeskolelærer, 
medlem af Åbenkirke i Herning

Er vi parate til en
snak om vores tro?
Kronikøren forslår at samtalen krydres med, at vi udviser respekt for divergerende synspunkter.

Vi kan fortælle at vores tro er skabt ud af det, vi har læst om i Bibelen og så visheden om, at Gud er til stede 
i vores tilværelse. 

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V 
+45 33 31 69 06 ·hebron.dk
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SVAR:

BREV:           

Kære Orla Lindskov
Jeg har fulgt din Brevkasse i 

fl ere år. Derfor skriver jeg nu dette 
brev til dig for at høre din mening 
og dit svar. 

Jeg er mand, og jeg er ikke 
længere ung. Jeg er meget træt 
og også ked af det hele.

Jeg føler det som en stor let-
telse, at jeg kan skrive dette brev 
til dig. Du må også gerne tage det 
med i din Brevkasse anonymt, 
da det måske kan have fleres 
interesse. 

Jeg har i de senere år ofte gjort 
mig overvejelser om at tage mit 
eget liv. Jeg gør det meget for 
øjeblikket.

Jeg tænker, at livet må have 
en mening. Men når nu livet har 
tabt sin mening for mig, må man 
vel nok spørge, hvorfor det skal 
fortsættes.

Når alt, hvad man har elsket og 
beundret er mistet. Når intet men-
neske på jorden mere trænger 
til én, hvorfor skal man så leve?

I Prædikerens Bog i Bibelen 
læser vi jo noget i retning af, at alt, 

hvad vi gør, er intet, og alt er tom-
hed. Det mærker jeg meget til nu.

Du vil jo nok sige, at der fi ndes 
meget godt at udrette i verden, og 
det gør der uden tvivl. Men jeg kan 
bare ikke se, hvad det skulle tjene 
til. Et menneskes arbejde, hvad er 
dog det? Det forsvinder jo i tidens 
strøm som noget, der er mindre 
end en dråbe.

Du kan også sige, at jeg skal 
bruge mit liv til at søge Gud. Det 
er nok sandt. Men jeg har prøvet. 
Jeg synes, at både Gud og men-
nesker fl ygter fra mig.

Derfor tænker jeg nu: Kan jeg 
bare få lov til at slippe for mere 
anstrengelse og lægge mit hoved 
ned til den endelige hvile.

Du vil måske sige, at jeg er fej 
ved at ville forlade det hele på 
denne måde. Men de fl este, selv 
måske endda mange kristne, lider 
nok af fejhed over for døden. 

Nogle gange tænker jeg, at 
hvis jeg så en, der var ved at 
drukne og i mit forsøg på at redde 
ham, selv druknede, så var det 
en måde at gøre en ende på mit 

liv. Så ville man kalde mig tapper.
Min præst har altid sagt, når jeg 

har talt med ham om selvmord, 

at der fi ndes en livets gode lov 
for os mennesker, og den er fra 
Gud. Han siger, at min sjæl skal 

vokse og modnes lige til den dag, 
hvor jeg efter Guds vilje ikke skal 
være her mere. 

At min stakkels visne sjæl 
skulle vokse og modnes. Jeg ved 
ikke engang, om der er noget 
tilbage af min sjæl. 

Jeg synes, livet har handlet for-
kert med mig. Jeg har ikke mere 
tilbage af familie og børn. Jeg var 
lykkelig, dengang vi var sammen. 
Vi er alle kommet fra hinanden.

Jeg har nu rejst mig i trods mod 
det, præsten kalder livets gode 
lov, for den lov var ikke god mod 
mig. Livet har taget alt fra mig. 

Livet må vel have en mening, 
og når det har tabt sin mening, 
må man vel nok spørge, hvorfor 
det skal fortsættes.

Du vil måske sige, at det at tage 
sit liv er en dødssynd, som aldrig 
kan tilgives.

Og dog, jeg ved, at jeg kommer 
til at leve videre. Jeg kan ikke 
andet. Det ved jeg godt. Jeg går 
frivilligt ind under livets lov. Jeg 
gør det med tungt hjerte. Men jeg 
gør det alligevel. Jeg havde brug 
for at skrive dette brev til dig og 
til alle, som læser det. Jeg beder 
om din og alles forbøn. 

Hilsen fra en anonym mand

Kære anonyme mand
Jeg bliver nødt til at svare 

meget generelt på dit brev, for 
du giver mig ingen detaljer om, 
hvordan du er kommet dertil, 
hvor du er nu. Kommet til tanker 
om selvmord. Hvad er der sket i 
din familie?

Du taler blot om, at alt, hvad du 
har elsket og beundret, er mistet 
og ødelagt. Og om, at der ikke er 
et eneste menneske på jorden, 
der trænger til dig. Du taler også 
om, at din familie er kommet fra 
hinanden. Jeg tænker: Hvordan 
er det gået til?  Hvad er der sket?  

Det glæder mig dog, at du al-
lerede, inden du er færdig med 
at skrive brevet, går frivilligt ind 
under livets lov. Som du skriver:  
Jeg kommer til at leve videre.

 
Men nu til det med selvmord:
Selvmord er jo, at man for tidligt 

bryder ud af livet her på jorden. 
Samtidigt bryder man for tidligt 

ind i det kommende. Hvordan 
det kommende så bliver, det 
kan man kun gisne om. Jeg tror 
ikke, at man fi nder lykken efter 
et selvmord.

Ifølge Bibelen skal mennesker 
ikke gøre sig til herre over deres 
eget liv. Der er nemlig en lov over 
os. En lov, som vi ikke altid forstår. 
Den lov er visere end det, vi selv 
kunne bestemme. Den lov er 
livets Ånds lov. Og livets Ånd er 
Helligånden. 

En del mennesker lærer at ære 
livets gode lov. De lærer at tage 
livets afvekslinger som fx sorg og 
glæde, besvær og kampe, fødsel 
og død, gaver og tab som en del 
af deres liv. De lægger hele tiden 
deres liv i Guds hænder. Og der-
for, på trods af det svære, bliver 
deres liv velsignet. De lærer at 
forstå livet med hjertet. 

Men nu med hensyn til dit liv: 
Hvis livet har taget alt fra dig, 

så har livet vel først givet dig 
noget godt.  – Derfor spørger jeg, 
huskede du at velsigne og takke 
livet, da livet gav?  

Føler du dig nu helt uden skyld 
i, at du mistede?

I dit liv er der måske sket noget 
trist, som skyldes andre. Men du 
har måske også selv gjort noget 
trist. Og har man selv gjort noget 
trist, som man ikke har fået gjort 
op med, så er det ikke uden 
mening, at man savner og lider.

Du taler om døds-synd. Synd 
er at leve på et lavere plan, end 
man burde og kunne. Lever man 
sådan, kan det til sidst presse 
mennesker ud i selvmords-tanker. 

Heldigvis har du nu besluttet 
dig for livet. Den beslutning er god 
og kan ændre alt. Åben dit hjerte 
for livets Ånd, for Helligånden.  
Det vil betyde en ny start for dig.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Jeg er ked af det og træt af livet

’Livets Ånds lov’ kan vise dig vejen fremad

Jeg tænker, at livet må have en mening. Men når nu livet har tabt sin mening for mig, må man 
vel nok spørge, hvorfor det skal fortsættes.

Åben dit hjerte for livets Ånd, for Helligånden. Det vil betyde en ny start for dig.
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Find dit personlige kald
Lynne Hybels – gift med GLS-dynamoen – fortæller om sin rejse fra personlig nedbrudthed til lidenskabelig tjeneste.

Af Elisabeth 
Mittelstädt

Lynne Hybels 
var 23 år, da hun 
og hendes mand 
Bill grundlagde ”Willow Creek 
Community Church”. I dag 
tæller menigheden 24.000 med-
lemmer og har forbindelse til 
andre menigheder verden over. 
Lynne fortæller her, hvordan en 
dyb krise lærte hende at bruge 
de gaver og styrker, som Gud 
har skænket hende.

- Efter femten år som præste-
frue oplevede jeg i 1990 en både 
følelsesmæssig og åndelig krise. 
Jeg havde i årevis kæmpet med 
depressioner. Og til sidst vandt 
depressionen. Jeg kunne ikke 
længere stå ud af sengen om 
morgenen. Jeg var tappet for 
energi til endnu en ny dag. 

I mange år havde jeg levet 
sådan, som jeg troede, folk i me-
nigheden ventede det af mig, og 
som jeg mente, Bill og børnene 
behøvede det. For at kunne det 
havde jeg vænnet mig til at 
leve på en måde, som krævede 
evner, jeg overhovedet ikke var 
i besiddelse af: administration, 
organisation og detailorientering. 
Jeg havde hverken tid eller over-
skud til mine sande styrker og 
passioner: Det at skrive, kontakt 
til andre mennesker, evnen til at 
skelne mellem vigtigt og uvigtigt 
og barmhjertighed. Jeg levede i 
et tempo, som var helt rigtigt for 
min mand, men alt for hurtigt for 
mig. Mit liv udspillede sig langt 
mere i offentligheden, end jeg 
kunne klare. Og der var hverken 
tid eller rum til den ro og afson-
drethed, som min sjæl længtes 
efter. Jeg var fuld af åndelig tvivl 
og spørgsmål. Men jeg var bange 
for at indrømme det.

Min mentor opmuntrede mig 
derfor til at stå af det hamsterhjul, 
mit liv havde udviklet sig til. Han 

overbeviste mig om, at jeg skulle 
lære at ”skynde mig langsomme-
re”. Det, jeg allermest havde brug 
for, sagde han, var at lade mig 
omslutte af en lægende stilhed.

Hvad ville du gøre anderledes 
i dag?

- I mange år følte jeg mig 
frustreret og nedtrykt. Men jeg 
sagde hele tiden til mig selv, at 
jeg ikke burde have det sådan. 
Jeg burde bede mere og læse 
mere i Bibelen. Jeg burde være 
mere taknemmelig for mit liv, 
som det var. 

Når jeg ser tilbage, kan jeg 
se, at frustrationerne og depres-
sionen var en følge af, at jeg 
ignorerede mine sande behov, 
mine gaver og lidenskaber og mit 
kald. Da jeg ærligt lagde mine fø-
lelser frem for Gud, hjalp han mig 
med at få orden på mit liv. Der var 
naturligvis også områder, hvor jeg 
opførte mig egoistisk. På disse 
områder var det nødvendigt for 
mig at vokse åndeligt og modnes 
lidt mere.

 
Hvad ændrede du helt præcist 

for at blive rask?
- Jeg lavede kun det allermest 

nødvendige og skar ned på an-
svarsområder i den udstrækning, 
det var muligt. Det gjorde, at jeg fi k 
lov til at opleve en tid med helbre-
delse og restitution. Det vigtigste 
var, at jeg fandt ind til Gud og troen 
påny, da jeg koncentrerede mig 
om Jesu lære. Jeg fandt hvile hos 
Jesus for min udmattede sjæl. Se-
nere mærkede jeg hans kald til en 
barmhjertighedstjeneste i verden. 

Eller sagt på en anden måde: 
Da jeg var i begyndelsen af fyr-
rerne, nåede jeg til et punkt, hvor 
jeg følte mig totalt nedbrudt. Dér 
fandt jeg Jesus, som viste mig 
sin kærlighed og førte mig ind 
på en vej til varsom helbredelse. 
Da jeg så kom i halvtredserne, 
kunne jeg mærke, hvordan Jesus 
langsomt styrede mit blik væk fra 
min egen nedbrudthed og i stedet 
åbnede mine øjne for verdens 
nedbrudthed.

I dag engagerer du dig i for-
skellige projekter for kvinder 
verden over. Hvad ser du som 
den største nød?

- Kvinder i krigsområder er de 
mest sårbare. En voldsom konfl ikt 
kan ødelægge alt – lige fra et lille 
nyfødt barns ubeskyttede krop 
til et helt lands infrastruktur. Når 
der er krig, forværres armod på 
dramatisk vis, uddannelse bliver 
en uopnåelig luksus og køns-
relateret vold når hidtil ukendte 
proportioner. Handel med menne-
sker tager til. Sygdomme breder 
sig, og traumer på grund af tab 
og undertrykkelse tager modet 
fra folk. De allermest sårbare 
er de fl ygtninge, som frygter for 
deres liv.

Jeg er taknemmelig for det 
samarbejde, jeg har med orga-
nisationer i Syrien, Jordan, Irak, 
Libanon og Den Demokratiske 
Republik Congo. De tilbyder 
nødlidende familier håb og hjælp 
i Jesu navn og kærlighed gen-
nem forsyninger af medicin og 
fødevarer, gennem traumeterapi 
og mulighed for en varig indtægt.

Vi kan ikke alle hver især rejse 
til disse lande – hvordan kan vi 
hjælpe?

- Jeg kan ærligt sige, at min 
tjeneste altid har været præget 
af det, som jeg har fundet mest 
hjerteskærende. Af de historier, 
som ubevidst har kaldt tårerne 
frem i mine øjne. Derfor skal min 
anbefaling lyde: Se på, hvad der 
får dit hjerte til at briste. Overvej 
derpå, hvad du kan udrette på det 
stadie i livet, hvor du befi nder dig 
for nærværende. Som ung mor 
kunne jeg ikke rejse så meget, 
som jeg kan nu, men jeg kunne 
indsamle bidrag til organisationer, 
som arbejdede i udlandet, og jeg 
kunne skrive og holde foredrag til 
støtte for arbejdet. Jeg opmuntrer 
altid kvinder til at tilslutte sig det 
verdensomspændende fælles-
skab af kristne kvinder, der fi ndes, 
og gøre sig bevidst, hvad ”ver-
densomspændende” i det hele 
taget betyder, nemlig både foran 
din egen dør og på den anden 

side af jordkloden.
Hvordan holder du din tro 

levende?
- Om morgenen tænder jeg et 

stearinlys. Det minder mig om 
”Helligåndens flamme” og om 
”verdens lys”. Så sidder jeg roligt 
i stilheden, beder, læser i Bibelen 
og i andre bøger, som bygger mig 
åndeligt op. Jeg oplever mange 
udfordrende situationer, hvad 
enten det drejer sig om at tale 
foran en stor forsamling af men-
nesker eller tage mig af en kvinde 
i nød. Sådanne øjeblikke viser mig 
ganske tydeligt, hvor nødvendigt 
det er for mig hele tiden at forlade 
mig på Guds visdom.

Det var ikke altid nemt for 
dig at tjene Gud. Alligevel er du 
overbevist om, at enhver kvinde 
bør følge sit personlige kald, og 
du har også videregivet denne 
værdi til din datter. Hvordan lever 
hun sit kald?

- Min datter, Shauna Niequist, 
er en begavet forfatter og fore-
dragsholder. Hendes virke og 
indfl ydelse overstiger langt min. 
Hun er usædvanlig klog af sin 
alder og forbinder med sine ord 
sin sans for humor med en stor 
sårbarhed. 

Shauna har gået på college i 
Californien og derefter arbejdet 
i en menighed i Michigan. Nu 
glæder vi os enormt meget over 
igen at have hende hjemme hos 
os i Willow! Hun var det første 
barn, der for fyrre år siden blev 
født i menigheden, og nu er hun 
en af de mest afholdte foredrags-
holdere hos os.

Shauna og hendes mand 
Aaron har to sønner. Hvordan er 
det at være mormor?

Mit barnebarn Henry er ti år og 
Mac fem. Og som vi altid siger: 
Det er dem, der bestemmer i fa-
milien! Men helt alvorligt: At være 
mormor er den dejligste rolle i mit 
liv. Der fi ndes ikke noget skøn-

nere end at putte sig på sofaen 
med Mac og hans bamser eller 
spille brætspil med Henry – også 
selvom han for det meste vinder!

Normalt laver jeg til hverdag tit 
fl ere ting ad gangen, men når jeg 
er i min mormor-rolle, koncentre-
rer jeg mig om én eneste ting: at 
være nærværende for to af de 
dejligste drenge i verden. Det er 
sjovt, det får mig til at slappe af, 
og det giver mig nye kræfter. 

En lørdag morgen var jeg på 
café med mine børnebørn, og vi 
havde nogle dejlige timer sam-
men, mens vi spiste, snakkede 
og lo. Tjeneren, en immigrant fra 
Litauen, kom hen til os og sagde: 
”Det gør mig så glad at se Dem 
og Deres børnebørn sammen. 
Det sværeste ved at være fl yttet 
til Amerika er, at mine børn ikke 
har deres mormor her.”

Det fi k mig til at tænke på en 
veninde, som var fl yttet til Mel-
lemøsten for at arbejde med 
fl ygtninge der. ”Mine børn elsker 
at være her,” fortalte hun, ”bortset 
fra, at de ikke har en mormor her.”

Det ville være dejligt, hvis 
kvinder, som gerne vil være bed-
stemødre, men ikke er det, eller 
kvinder, som er bedstemødre 
og stadig har lidt tid i overskud, 
måske overvejede at ”adoptere” 
et bedsteforældreløst barn. Det 
ville være til velsignelse for alle 
– barnet, den unge mor og reser-
vebedstemoren.

Hvad vil du gerne give videre 
til læserne?

- Jeg tror, at kvinder rummer 
det største uudnyttede potentiale i 
verden. Verden er fuld af had, vold 
og knuste skæbner. Den behøver 
kvinder, som generøst deler ud af 
deres kærlighed, som ydmygt tje-
ner andre og tilbyder helbredelse 
og tilgivelse. 

Interviewet bringes med tilla-
delse fra det tyske kvindemagasin 
Lydia.

Lynne Hybels er engageret i projekter verden over. Her besøger hun palæstinensiske kristne i Betlehem.

Efter 15 år som præstefrue i højt tempo med mange administra-
tive opgaver fi k Lynne Hybels en depression.

Bill og Lynne Hybels grundlagde i 1981 ”Willow Creek Community Church”.
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Af Bodil Lanting

Forældres indbyrdes forhold, 
bordbøn og kirkens ungdoms-
arbejde er vigtige faktorer. Men 
intet slår bibellæsning, når 
det gælder om at fastholde et 
barns tro ind i voksenlivet.

Det redegør Bob Smietana 
for i beskrivelsen af en rapport 
fra LifeWay Researh. Forskerne 
interviewede sidste efterår 2000 
protestanter og andre kristne, 
som selv går i kirke mindst en 
gang i måneden og har børn i 
alderen 18-30 år.

- De fl este protestantiske kir-
kegængere, hvis børn er unge 
voksne, fortæller, at deres børn 
voksede op som kristne. Men  
ifølge forældrene praktiserer 
halvdelen af dem ikke længere 
den kristne tro, forklarer Bob 
Smietana. 

Rapporten indgår i Jana Mag-
ruders bog ”Nothing Less: Enga-
ging Kids in a Lifetime of Faith”.

Hvad præger børns tro
LifeWay Research gik grundigt 

til værks med undersøgelsen. 
Først spurgte forskerne de unges 
forældre om 40 faktorer, der hver 
især kan påvirke et barns moral-
ske og åndelige udvikling. 

Blandt de 40 faktorer var 
spørgsmålet, om barnets forældre 
var blevet skilt, om familien bad og 
spiste sammen, hvilken type skole 
barnet gik i, hvor ofte barnet kom i 
kirke eller ungdomsgruppe, samt 
hvilken type musik barnet lyttede 
til under opvæksten.

Otte kriterier for 
åndelig sundhed

Herefter bad LifeWay Research 
forældrene beskrive deres voksne 
børns åndelige situation ud fra 
følgende otte kriterier. 

Hvert barn fi k et point, hvis han 
eller hun:

• Identifi cerer sig som kri-
sten

• Deler sin tro med ikke-
kristne

• Er engageret i kirken
• Læser regelmæssigt i 

Bibelen
• Har en tjeneste i kirken
• Underviser andre i kirken
• Arbejder frivilligt
• Støtter lokale eller interna-

tionale missionærer

De 2000 forældre svarede 
angående ialt 3.472 voksne børn. 

85% af dem kalder sig kristne, 
hvorved de får mindst 1 point 
ud af de otte mulige. Men kun 3 
procent scorede 100% med 8 ud 
af 8 point. To tredjedele scorede 
2 eller mindre. 

Halvdelen af disse scorede 
0 eller 1, hvilket betyder, at de 
enten ikke identifi cerer sig som 
kristne, eller de gør det uden at 
leve troen ud ifølge de øvrige 7 
kriterier (39%).

LifeWay Research sammen-
lignede disse resultater for at 
fi nde ud af, hvilke faktorer, der er 
afgørende for, at de unge voksne 
forbliver engagerede i troen.

Bibellæsning er vigtigst
Ifølge forældrene læste 29 

% af de unge regelmæssigt i 
Bibelen under deres opvækst. I 
gennemsnit havde denne gruppe 
en 12,5% bedre score for ”åndelig 
sundhed” (ÅS) end de unge voks-
ne, der ikke havde læst i Bibelen, 
viser LifeWays undersøgelse.

Bøn under opvæksten øger 
den åndelige sundhed med 7,5% i 
gennemsnit (28%). Også kirkeligt 
engagement og kristen musik 
giver troen langt bedre vilkår 
blandt unge voksne end fraværet 
af disse ting i opvæksten.

Deltagelse på missionstur med 
kirken øgede de unge voksnes 
ÅS med en gennemsnitlig score 
på 6,25 (27%) sammenlignet 
med dem, der ikke havde denne 
erfaring med fra opvæksten.

Hvis alle disse fem kriterier 
er blevet opfyldt i barndommen, 
skulle det booste den åndelige 
sundhed hos en ung voksen med 
41 procent, vurderer LifeWays 
leder, Scott McConnell.

- Det, at man praktiserer sin 
tro på bestemte måder, betaler 
sig virkelig senere hen i livet, 
siger han.

Jana Magruder, der er forfatter 
til Nothing Less, forstår godt, at 
mange forældre føler et tidspres, 
som gør, at de nedprioriterer bi-
bellæsning med deres børn. Men 
undersøgelsen taler for, at man 
prioriterer det modsatte:

- Det vigtigste, vi kan tage med 
fra undersøgelsen, er, at det sim-
pelthen er Guds Ord, der virkelig 
forvandler liv, siger hun.

Forældrenes indfl ydelse
Visse faktorer viste sig i un-

dersøgelsen af forringe de unge 
voksnes åndelige sundhed. De 
unge, hvis forældre ikke selv hav-
de lyst til at gå i kirke som teen-
agere (22 %) scorer 5 procent 
lavere i ÅS som unge voksne.

Unge voksne, hvis forældre var 

oprørske (16 %t) scorede 3,75% 
lavere end andre, og dem, der 
primært lyttede til verdslig musik 
(58%) scorede 2,5 % lavere.

Deltagelse i kirkeligt ungdoms-
arbejde styrker unge voksnes ÅS 
- men kun hvis det sker sammen 
med bibelstudier og aktiv tjene-
ste, forklarer McConnell. 

Forældres handlinger har også 
betydning for børnenes åndelige 
udvikling. Det gælder fx. bibel-
læsning i løbet af ugen, at hele 
familien deltager i kirkens arbejde 
eller mission, deler troen med 
ikke-kristne, og at forældre und-
skylder overfor deres børn, når de 
selv har gjort fejl.

Det har også betydning, om 
forældre opmuntrer børn til at 
udvikle deres specielle talenter og 
interesser, om man tager på år-
lige familieferier, og om børnene 
lærer at give tiende.

- Alle disse ting, hvor man viser 
børn, hvordan troen udleves i 
praksis, vil vise sig at være gode 
investeringer, siger McConnell. ”I 
sidste ende håber forældrene, at 
der vil gå et lys op for deres børn, 
så de selv ønsker at følge Gud. 
Helligånden kan tænde lyset hos 
folk i alle aldre, og disse vaner 
kan hjælpe børn med at vokse i 
troen”, understreger han.

Bob Smietana er seniorskri-
bent for LifeWays ressourcema-
gasin Facts & Trends.

LifeWay Research er et evan-
gelikalt analysefirma, som har 
specialiseret sig i undersøgelser 
af tro, kultur og kirkeliv.

Børns bibellæsning kan 
afgøre deres tro som voksne

Børn, som læser Bibelen 
under opvæksten, har størst 
chance for at have en levende 
kristen tro som voksne, viser 
ny undersøgelse.

Bibellæsning betyder mere end både bøn, kirkegang og kristen musik, når det gælder at 
bevare børns kristne tro, viser ny undersøgelse. 

- Helligånden kan give folk 
troen i alle aldre, men gode 
vaner kan hjælpe børn godt på 
vej, siger Scott McConnell.

30 kristne martyrer fortæller
Menneskeretsforkæmper Johnnie 
Moore, der er uoffi ciel rådgiver for 
USAs regering, har udgivet en bog 
med vidnesbyrd fra kristne, som 
har udholdt svær forfølgelse og er 
villige til at dø for Kristus.

- De fl este beretninger er fra nyere 
tid bortset fra nogle få, som stammer 
fra 90’erne. Vi valgte bevidst at inklu-
dere lande som Eritrea, Nigeria og 
almindelige mennesker. Der er nogle 
præster og kirkeledere, men der er 
fl ere almindelige kristne, som bare har 
denne fantastiske tro, siger Johnnie 
Moore til The Christian Post.

Han valgte at lade de 30 forfulgte 
kristne selv få ordet.

- Bogen indeholder ord-for-ord de-
res personlige vidnesbyrd om, hvad de 
har ofret for Jesus. Nogle af dem, som 
jeg sad sammen med, fi k mig til at græde. Det gjorde jeg også, da 
jeg skrev bogen, siger Johnnie Moore. 

Han nævner en syrisk fl ytningefamilie, som blev kristne. En 
af deres slægtninge, en syrisk jihadist skrev til dem: ”Hvis I ikke 
konverterer tilbage til islam, kommer jeg og korsfæster jer”. Men 
familien havde skrevet tilbage: ”Vi er mere end villige til at dø for 
Jesus. Men lad være med at korsfæste os, for vi er ikke værdige til 
at dø på samme måde, som Jesus døde!”

Bogen The Martyr’s Oath: Living for the Jesus They’re Willing to 
Die For (Martyrernes ed: At leve for den Jesus, de er villige til at dø 
for) udkom den 10. oktober.

Bodil

 Alle disse ting, hvor 
man viser børn, hvor-

dan troen udleves i 
praksis, vil vise sig at 

være gode
investeringer.

Johnnie Moore blev rørt 
til tårer over vidnesbyrd 
fra forfulgte kristne.

Nepal forbyder evangelisering
Nepals præsident har for nylig underskrevet en ny lov, som 
gør det til en kriminel handling at evangelisere og konvertere 
til en anden religion.

Ifølge The Christian Post blev lovforslaget godkendt allerede i 
august, og den nye lov blev underskrevet af præsident Bidhya Devi 
Bhandari den 16. oktober. Dermed kan evangelisering og konver-
tering straffes med op til fem års fængsel i Nepal.

Religiøse ledere i Nepal har fordømt den nye lov som et tilbage-
skridt for trosfriheden. De har undervejs i forløbet forsøgt at appel-
lere til præsidenten og regeringen om at ændre lovforslaget - dog 
uden at blive hørt.

Også andre lande som Indien og Pakistan har love imod evange-
lisering, konvertering og blasfemi. Nu frygter kirkelederne i Nepal, at 
landets nye lov på tilsvarende måde vil begrænse religionsfriheden 
og udsættte de religiøse minoriteter for chikane og forfølgelse.

Rusland har siden 2016 haft en antimissions-lov, som forbyder 
evangelisering og kirkelige aktiviteter, fx. uddeling af bibler eller 
bibelstudier, som ikke er godkendt af staten. Loven opfattes som en 
måde, hvorpå man vil beskytte den ortodokse kirke, der har tætte 
forbindelser til regeringen.

Bodil

Kristne forfulgt forud for Kinas 
19. Nationale Partikongres
”Har vi kinesere ingen menneskerettigheder?” spørger pastor 
Yan Xiaojie i et bedebrev den 13. oktober lige før partikongres-
sen. Yan har været fængslet og tortureret for sin tro. 

Det skriver organisationen ChinaAid, som bl.a. dokumenterer 
overgreb mod kristne i Kina.

Myndighederne i Wenzhou har slået hårdt ned på troende og 
andre ”afvigere” fra regeringens linje op til partikongressen. Mis-
sionær og pastor Yans fortæller i bedebrevet om den forfølgelse, 
som både han og resten af familien har været udsat for.

”Hvilken forbrydelse har jeg begået? I denne tid har Wenzhous 
myndigheder hele tiden chikaneret mig, de kræver, at jeg skal melde 
mig til politistationen hver dag og kommer dagligt til mit hjem. De 
bringer stor uro i min families liv, især for mine to gamle forældre, 
mit liv og mit arbejde”, skriver Yans. Han tilføjer: ”I 2015 anholdt de 
mig uden grund. Jeg blev lukket inde i et halvt år i et lille, mørkt rum 
og blev hele tiden mishandlet. De tillader mig ikke at fortælle om 
det, der sker i fængslet. Jeg er endnu ikke begyndt at protestere og 
klage. Har vi kinesere overhovedet nogen rettigheder?” spørger han.

Yan Xiaojie blev fængslet den 26. august 2015, efter at han havde 
protesteret mod myndighedernes fjernelse af kors fra kirkerne 
i Zhejiang provinsen. Han blev løsladt under kautionslignende 
forhold, så han stadig var i myndighedernes vold, i februar 2016. 
Selv om denne del af straffen udløb i februar 2017, har han også 
efterfølgende været chikaneret af myndighederne. 

Da ChinaAid forsøgte at ringe til ham, viste det sig, at hans telefon 
var blevet lukket.

Bodil



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

H.K. Neerskov
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Ny dansk ambassadør
budt velkommen i Israel
Af Vidar Norberg

Israels præsident Reuven Riv-
lin fortalte Danmarks nye am-
bassadør, Charlotte Slente, at 
jøderne har fået fædrelandet 
i Det gamle Testamente. Han 
vil have Slente til at forklare 
Mahmoud Abbas, at palæsti-
nenserne må leve sammen 
med nationen Israel. Desuden 
ønskede han ”lidt dansk hjælp 
for at forbedre forholdet til 
Sverige”.

Den røde løber var rullet ud. 
Charlotte Slente hilste på de is-
raelske soldater, som stod i stram 
giv agt. Hornmusikken spillede 
den danske nationalsang, og det 
så ud til, at Charlotte Slente sang 
med på ”Der er et yndigt land”. 
I modtagelseshallen overrakte 
Danmarks nye ambassadør høj-
tideligt sine akkreditiver til Israels 
præsident. 

Lande med meget til fælles
– Jeg håber, at jeg i mine år 

som ambassadør bliver i stand til 
at styrke forbindelserne mellem 
vore to lande, både politisk, øko-
nomisk og kulturelt. Min regerings 
intention er at styrke samarbejdet. 
Vi har åbnet et forbindelsescenter 
ved ambassaden, som får mere 
diplomatisk personel. Det er et 
tegn på, at vi virkelig ønsker at 
udvide samarbejdet. Det er også 
et tegn på, at vi har meget fælles, 
som kan gøres, sagde Charlotte 
Slente.

– Jeg tror, det er rigtigt at sige, 
at Danmark og Israel er lande, 
som har meget til fælles. Vi er 
begge små lande med en lille 
befolkning. Vi er lande med rela-
tivt begrænsede naturressourcer. 
Menneskene er vore ressourcer 
- med talenter, som bringer vore 
lande fremad.

Charlotte Slente sagde, at me-
get kan gøres i innovationscentre-
ne for at fremme videnskabeligt 
og kommercielt samarbejde, som 

også kan gøre gavn langt ud over 
Danmarks og Israels grænser.

Fred i Mellemøsten
Slente forsikrede præsidenten 

om, at hun er interesseret i fred i 
regionen, også med Israels nær-
meste nabo.

– Jeg ønsker personligt at inve-
stere i at fremme freden, sagde 
den nye ambassadør.

Præsident Rivlin kom med 
en politisk orientering til Char-
lotte Slente, som fra 2007- 2009 
havde sin udenrigstjeneste i de 
latinamerikanske lande Bolivia, 
Peru og Ecuador. Rivlin sagde, 
at det er Israels skæbne, at de 
må leve sammen med deres sø-
skendebørn, araberne, der også 
har Abraham som far. 

Præsidenten forklarede, at det 
jødiske folk ikke har noget andet 
sted at vende tilbage til end fæd-
relandet. Kommer man frem til 
denne forståelse, bliver det enk-
lere. Han sagde, at ”fætteren” Abu 
Mazen (Mahmoud Abbas) må 
overbevises om dette, og Mazen 
må forklare sit folk, at jøderne er 
i landet og er en nation. 

Rivlin sagde, at han også 
havde diskuteret denne sag med 
Danmarks udenrigsminister for 

nogle måneder siden.
– I kan gøre masse ved at 

forklare palæstinenserne, at det 
jødiske folk er her. Der er 6,5 mil-
lioner jøder her. Noget sådant er 
aldrig før hændt det jødiske folk. 
Det viser, at vi er meget klare i vor 
intention om at blive. Vi kom her 
for at leve i fred. Vi må fi nde en vej.

– Jeg er sikker på, at du kan 
hjælpe os. Du vil rejse til Ramal-
lah. Lad dem forstå, at Israels 
eksistens som nation er en mo-
ralsk afgørelse fra nationerne. 
Dette er ikke vort hjemland på 
grund af holocaust. Det er ingen 
kompensation. Dette er vort land, 
fordi det blev lovet os i Det gamle 
Testamente. Der er ingen anden 
bog, som viser os, hvor vi skal gå. 
Vi kom tilbage til vort land. Nu må 
vi fi nde en vej til at leve sammen, 
sagde Rivlin. 

Holocaust
– Alle jøder over hele verden og 

israelerne sætter stor pris på den 
danske indsats under holocaust, 
sagde Rivlin.

Ambassadøren takkede, fordi 
præsidenten nævnede, hvordan 
danskerne reddede jøder under 
anden verdenskrig.

– Det er en del af vor historie, 

som vi er stolte af. Jeg tror, det er 
en del af vor historie, som jeg er 
blevet mere bevidst om. Det har 
gjort stort indtryk på mig, hvordan 
israelerne lægger vægt på dette 
lille lys i et hav af mørke, sagde 
Slente.

– Absolut. Det var et lille lys, 
som bragte os en masse håb, 
kommenterede Rivlin.

Charlotte Slente mindede præ-
sidenten om, at det næste år er 
75 år siden danskerne reddede 
jøderne. Over 7.000 jøder blev i 
løbet af tre uger sejlet over fra 
det okkuperede Danmark til det 
neutrale Sverige.

Diplomat med familie
Spørgsmålet om Jerusalem 

kom op i en bisætning, da Rivlin 
sagde, at det bliver nærmere for 
danskerne at tage til Ramallah, 
når Danmark får ambassade i 
Jerusalem, selv om vejen fra Tel 
Aviv er god.

Rivlin antydede humoristisk, at 
Danmarks nye ambassadør må-
ske kan gøre noget for, at Israel 
kan få et bedre forhold til Sverige. 

Slente præsenterede dele af 
den danske ambassades stab for 
præsidenten. Hun introducerede 
også sin mand, Alberto Rodrigu-
ez, deres to børn og forældrene. 
Det var hjertelige møder med 
præsidenten.

– Det er en stor ære at repræ-
sentere vort land her i Israel. Min 
familie og jeg er meget imponeret 
over det dynamiske samfund, 
som vi har fundet i Israel. I har 
en energisk befolkning, og det 
har gjort det muligt at skabe det, 
Israel er i dag, sagde Slente 
før præsidentens ”limousiner” 
kørte dem ud fra præsidentens 
residens.

Slente overtog stillingen som 
Danmarks ambassadør efter 
Jesper Vahr, som gjorde tjeneste 
i Israel i fi re år.

Danmark har haft diplomatiske 
forbindelser med Israel siden 
1949.

Danmarks nye ambassadør i 
Israel, Charlotte Slente, blev 
modtaget på den røde løber i 
Jerusalem den 23. oktober.
Foto: Vidar Norberg.

”Det er en stor ære for mig at være kongeriget Danmarks am-
bassadør i Israel. Jeg glæder mig til at styrke relationerne mel-
lem vore to venligtsindede stater, Israel og Danmark. Må vores 
venskab altid være stærkt”, skrev Charlotte Slente i gæstebogen 
ved sin indsættelse.

PLO kræver britisk undskyldning 
for Balfour-deklarationen
De palæstinensiske organisationer 
har den 18. oktober i år opfordret 
Storbritannien til at undskylde 
”Balfour-deklarationens forbry-
delse”.

Balfour-deklarationen fra 2. novem-
ber 1917 var en hemmeligtstemplet 
britisk godkendelse af, at der skulle 
oprettes en jødisk nationalstat. Uden-
rigsminister Arthur James Balfour 
fremsatte deklarationen over for 
det jødiske samfunds leder, Lord 
Rothschild.

I de seneste måneder har PLO 
truet med at trække Storbritannien i 
retten, fordi den nu 100-årige dekla-
ration banede vej for oprettelsen af 
staten Israel. Da PLO i april fremsatte et lignende krav, førte det 
ikke til nogen undskyldning. 

En talsmand for det britiske udenrigsministerium har kaldt Balfour-
deklarationen ”en historisk erklæring” og tilføjet, at Storbritannien 
fortsat vil arbejde for en fredsaftale mellem Israel og palæstinen-
serne. De seneste fredsforhandlinger brød sammen i 2014.

Først efter 2. verdenskrig og holocaust voksede den interna-
tionale accept af ideen om et jødisk hjemland. Den 14. maj 1948 
kunne David Ben-Gurion udråbe den nye stat, Israel.

Flere bibelforskere mener, at Israels genopståen som nation er 
profeteret i Esajas’ Bog 66, 8-9; Jeremias’ Bog 30, 1-3 og 31, 3-9; 
Ezekiels Bog 36-39; Amos’ Bog 9, 11-15 og Zacharias’ Bog 10, 
6-10 . Mange henviser også til de løfter, Gud gav jødernes stamfar, 
patriarken Abraham i 1. Mosebog 12, skriver Christian Headlines.

Bodil

Arthur J. Balfour lagde 
navn til den nu 100-årige 
Balfour-deklaration.

400.000 tog imod Jesus i Ukraine
Evangelisten Nick Vujicic og 
hans team talte i september til 
en stor forsamling i Ukraines 
hovedstad Kijev. Her valgte 
ikke mindre end 400.000 at give 
deres liv til Jesus.

Nick Vujicic, der er født uden 
arme og ben, rejser verden rundt 
som taler for organisationen Life 
Without Limbs. Folk strømmer til 
for at høre hans beretning om det 
håb og den glæde, Gud giver ham, 
trods de svære handicaps. 

Efter arrangementet i Ukraine 
skrev Nick Vujicic på facebook:

”Det største event vores team i 
Life Without Limbs har set og må-
ske det største event nogensinde 
i Europa - 800.000 mennesker i Kijevs gader i Ukraine! Tak, Gud! 
400.000 angrede deres synder og begyndte en åndelig rejse med 
Jesus - Nu fejrer LWL vidnesbyrdene fra 1 million, som har valgt at 
vandre med Gud og stole på ham i alle ting ansigt til ansigt!

Nick Vujicic besøgte også Rusland under evangelisationsturen i 
Europa. ”Desværre fi k jeg ikke mulighed for at møde præsidenten 
denne gang. Men vi fortsætter med at plante frø af kærlighed og håb 
i landet, indtil nogle særlige døre bliver åbnet for at dele evangeliet. 
Tak for jeres støtte!” skriver han.

Bodil

Nick Vujicic, som er født 
uden arme og ben, oplever 
at fl ere hundrede tusinde 
kommer til tro på Jesus 
under hans møder.
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Af Henri Nissen

Er Babelstårnet i Bibelen bare 
en myte? Det har været den 
almindelige mening blandt 
bibelforskere og moderne 
teologer. Men de senere år er 
en del arkæologer begyndt at 
tage den bibelske fortælling 
mere seriøst.

Det gælder især den verdens-
berømte britiske arkæolog og 
egyptolog David Rohl, som er 
kendt fra en række bøger og tv-
dokumentarprogrammer.

Rohl var som ung rockmusiker 
og pladeproducer for nogle af de 
kendte engelske rocksangere. 
Men som 33-årig begyndte han at 
læse til arkæolog. Allerede som 
barn havde han været dybt fasci-
neret af Egypten og lokkede sin 
mor på en tur ned til pyramiderne. 

David voksede op som kato-
lik, men er ikke praktiserende 
kristen. Han betragter heller ikke 
Bibelen som ufejlbarlig, men han 
mener arkæologerne bør tage 
det Gamle Testamentes mange 
oplysninger langt mere seriøst, 
end man hidtil har gjort i akade-
miske kredse. 

Revideret tidsregning
Rohl mener, at oplysningerne 

i Bibelen skal ses som andre 
oldtidskilder. Og han har forsøgt 
at fi nde frem til, hvordan oplysnin-
gerne i Bibelen passer sammen 
med andre oplysninger og fund 
fra oldtiden.

Det har ført ham til at gøre op 
med den egyptiske kronologi, 
som tidligere arkæologer har 
fastlagt alt for langt tilbage i tiden. 

Det skyldes især, at man tidli-
gere har placeret kongerækkerne 
i forlængelse af hinanden. Derved 
når man for langt tilbage i tiden, 
mener David Rohl. 

Kongerne regerede ikke alle 
over et samlet Egypten, men over 
et nedre (nord) og et øvre (syd) 
Egypten. Og kongerækkerne 
skal altså placeres parallelt, 
mener Rohl, og for øvrigt mange 
andre forskere, der betvivler den 
gamle kronologi, som også ligger 
til grund for Kulstof-14 datering. 

En af de mest kendte tvivlere 
var den jødiske russisk-amerikan-
ske forsker Velikovskij.

Ny babylonsk tidsregning
David Rohl har efter at have 

revideret Egyptens kronologi 
også kastet sig over den såkaldte 

babylonske kronologi. 
Rohl prøver at fi nde ”realisti-

ske” historiske svar på Bibelens 
beskrivelser af Edens Have, Ba-
belstårnet - og Noahs Ark. 

Det sidste har han nu ikke væ-
ret heldig med, idet han ligesom 
den traditionelle bibelkritiske 
fortolkning begrænser Syndfl o-
den til en lokal oversvømmelse 
i den sydlige del af Irak, selv om 
der er fund i de fjerneste egne 
af verden, der bekræfter, at 
oversvømmelsen var verdensom-
spændende. Men lad det ligge.

Rohls opdagelse af et område, 
der kunne være Edens land og 
have i nærheden af Tabriz i Iran 
er mere spændende. Og han 
mener altså også, at have fundet 

resterne af Babelstårnet.

Babelstårnet
Bibelen fortæller, at de overle-

vende i Noahs Ark efter Syndfl o-
den formerede sig og blev talrige. 

De drog mod øst (eller fra øst, 
eller fremad - det kan oversæt-
tes forskelligt) indtil de kom til en 
fl ad slette.

Jeg har været i området og set 
geografi en. Og jeg er ikke i tvivl 
om, at de rejste ned fra bjerg-
landet Ararat i det nuværende 
østlige Tyrkiet til Irak. Her kom de 
ifølge Bibelen til Sinear-sletten. 
Området i det sydøstlige Tyrkiet  
og ind i Irak hedder netop Sinear.

Bibelen fortæller, at de her 
fandt velegnet ler, som de brænd-
te til mursten og begyndte at 
bygge et stort tårn, som de troede 
skulle nå helt op i himlen. (Eng-
lene må have moret sig.)

Men under bygningen af tårnet 
forvirrede Gud deres sprog. Hvor 
de før havde talt samme sprog, 
opstod der nu sprogforvirring. Og 
de måtte opgive at bygge tårnet 
færdigt. Folkene spredte sig i 
stedet – ud i hele verden.

Herskeren Nimrod
Bibelen fortæller ikke, at det 

var Nimrod - Kams barnebarn 

- der byggede tårnet. Men det 
fortæller den jødiske historiker 
Josephus i sine skrifter om jøder-
nes historie. 

Josephus levede umiddel-
bart efter Jesu tid og blev taget 
i fangenskab af de romerske 
erobrere, da de udslettede Jeru-
salem og den jødiske stat i år 70.

Han skrev jødernes historie 
ned for romerne omkring år 
94 efter Kristus. Josephus har 
formentlig sine oplysninger fra 
gamle kilder som Jubilæums-
bogen og Jashers Bog, udover 
Gamle Testamente. 

Ikke i Babylon
Rohl går altså ud fra Josephus’ 

oplysninger om, at det var Cush’s 
søn, Nimrod, der byggede Ba-
belstårnet, der formentlig var en 
form for pyramide. 

Traditionelt har bibelforskere 
forbundet Babelstårnet med en 
ruin i nærheden af Bagdad, hvor 
det gamle Babylon lå ca. 50 km 
fra den nuværende hovedstad.  

Her ligger resterne af en ziggu-
rat - et pyramidetårn - som ifølge 
gamle tekster var på syv etager 
og ca. 91 meter højt.

Men dette tårn blev opført af 
kong Nebukadnezar - og han 
dukker først op ca. 600 f. Kr., 
mens Babelstårnet ifølge Bibe-
lens kronologi ligger mindst 2.000 
år før Kr. (Muligvis 3.000). 

Babylon er det græske ord for 
Babel, som egentlig bare betyder 
stor by. Men Babylon blev også 
navnet for det senere ny-baby-

loniske rige, som bl.a. besejrede 
Judæa og bortførte et stort antal 
jøder fanger - bl.a. Daniel og hans 
venner - til Babylon.

Bibelkritikere har ment, at jø-
derne under fangenskabet ca. år 
600 f.Kr. bare ”overtog” historien 
om dette tårn og flettede det 
ind som Bibelens beretning om 
babelstårnet... 

Men her går man ud fra, at Bi-
belens første del blot er en sam-
ling utroværdige myter, og ikke 
sand historie, dels påstår man at 
Mosebøgerne ikke blev skrevet 
af Moses, men først små tusinde 
år senere - selv om jøderne jo 
kendte Moseloven længe før. Så 
det er historisk ukorrekt. 

Men lå Babelstårnet da op-
rindeligt der, hvor det senere 
Babylon kom til at ligge?

Nej, mener Rohl.
Han placerer Babelstårnet helt 

nede i det sydlige Irak - i oldtids-

Britisk arkæolog: Babels-
tårnet fandtes i Syd-Irak
Er Babelstårnet i Bibelen bare en myte? Den britiske arkæolog David Rohl, som er kendt fra TV, mener at have fundet bevis for, at tårnet lå i Syd-Irak. 

Den kendte britiske arkæolog Da-
vid Rohl mener, at Babelstårnet 
virkelig eksisterede.

En norsk samler ejer denne oldtids-indgravering af kong Nebukad-
nezar med en pyramideagtig bygning. I et tv-program og artikler i 
nogle kristne medier nævnes det som en tegning af Babelstårnet. 
Men det var ikke Babelstårnet, han byggede. For Nebukadnezar 
levede ca. 600 f.Kr., mens det oprindelige Babelstårn blev bygget 
ca. 2000 eller 2700 før Kr. Hans tårn blev opført med soltørrede 
lersten, mens Bibelens Babelstårn blev opført med hårde brændte 
mursten. – Også diktatoren Saddam Husein genopbyggede en del 
af tårnet i nærheden af Bagdad og lod indgravere i stenene, at det 
var bygget af ”Saddam - søn af Nebukadnezar”...

Rohl mener, at Babelstårnet lå i verdens ældste by, Eridu, og ikke i 
Babelons hovedstad nær Baghdad i det nuværende Bagdad. 

Den pyramideagtige ziggurat i Eridu er af ”nyere” dato. Men udenom 
den fi ndes endnu resterne af fundamentet til et meget større pyrami-
detårn. Dette fundament er imidlertid aldrig blevet bygget færdigt. Byg-
geriet er pludselig stoppet - ligesom Bibelen fortæller om Babelstårnet, 
da sprogene blev forvirrede, og folkeslagene rejste i alle retninger...!

Resterne af tempeltårnet i Eridu blev udgravet i 1855, 1918, 1919 og 
1946-49. Det blev forladt ca. 600 f. Kr. 
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Arrangementer på
Kolding Internationale Højskole 

Oplev mere?

Måske er du ikke helt sikker på, om 

bibelskole er noget for dig. Så kom 

og prøv det “all inclusive” i to dage 

gratis. Læs mere på:

iabc.dk/2dagegratis

8. NOVEMBER 2017 – KL. 19.30   GRATIS

Undervisningsaften
Helen Monk

19.-20. JANUAR 2018   KURSUS

Bedeugen – Arrangeret i 
samarbejde med Bedehus.dk

16. NOVEMBER 2017 – KL. 19.30   GRATIS

Undervisningsaften
Stuart Cosstick

Kolding Internationale Højskole  ·  iabc.dk  ·  facebook.com/iabc.dk  ·  info@iabc.dk  ·  75 52 47 99

Herover: Babelstårnet var formentlig en trin-pyramide, som Egyptens 
første pyramide Djoser, der blev bygget i århundrederne efter Babels-
tårnet, ligesom ca. 100 andre pyramider fra Kina til Sydamerika. Men 
udgravninger viser, at Babelstårnet var planlagt som langt større.

Til venstre: Sådan forestillede den fl amske maler Pieter Bruegel den 
Ældre sig Bibelens Babels-tårn i 1563 – i europæisk stil.

byen Eridu nær Basra.

Nimrod byggede byen
Rohls begrundelse er, at Bi-

belen nævner det nærliggende 
Uruk/Erek som en af de første 
byer, Nimrod byggede.

1. Mosebog 10,10 fortæller:
”Udgangspunkt for Nimrods 

kongedømme var Babylon, Erek, 
Akkad og Kalne i landet Sinear.”

Oldtidsbyen Erek ligger lige-
som Eridu i det sydlige Irak, og 
det menes af det arabiske navn 
al-Iraq er afl edt af Erek. Eridu er 
muligvis verdens ældste by, som 
nogle - dog ikke Rohl - mener var 
stedet for Edens Have. 

Syd-Irak forbindes med Sumer, 
som er et af de ældste kongeri-
ger, man kender til. Sumer og Si-
near er muligvis det samme navn. 

Sumererne var ifølge kilderne 
”sorthovedede” - og det samme 
var Kam og hans efterfølgere, 
for  ifølge den bibelske beretning, 
blev Kam stamfar til bl.a. afrika-
nerne, egypterne m.fl . 

Kongelister passer
Mens forskerne ofte arrogant 

fejer Bibelens oplysninger til 
side, er man vældig betaget af 
de få oplysninger, man har om 
sumererne. Bl.a. kongelisterne.

En sumerisk kongeliste er 
indskrevet med kileskrift på en 
ler-cylinder fra ca. 1800 f. Kr. 
Ifølge den liste hed den første 
konge efter den store vandfl od 
Enmer-kar. Og det var ham, der 
grundlagde Erek.

Kunne Enmerkar være den 
samme person, som Bibelen 
kalder Nimrod?

Ja, konkluderer David Rohl 
efter at have undersøgt navnet.

Bibelen kalder Nimrod for 
en mægtig jæger. På hebræ-
isk brugte man ikke vokaler 
(a,e,i,o,u,y), men kun konsonan-
ter (b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n, osv.)

Derfor er Nimrod skrevet som 
NMR. 

Første del af Enmerkar ville 
skulle skrives NMR-kar. Og en-

delsen kar kan oversættes som 
jæger på sumerisk. Så Enmer-
jægeren blev til Nimrod-jægeren 
på hebræisk, mener Rohl.

Samtidig er der et ordspil i 
ordet Nimrod, som kan betyder 
”Vi gør oprør”. 

Og det var jo det, Nimrod 
gjorde ved at opføre et tårn, der 
skulle nå helt op til Gud.

Babel = stor by
Men i Bibelen tales der ikke 

om Eridu-tårnet, men om Babels-
tårnet. 

Jo, siger Rohl, men sumererne 
kaldte Babel for Nun.ki. Det bety-
der mægtigt sted. 

Navnet var knyttet til Eridu i 
syd, hvor Ea (Gud) gav konge-
magten til menneskene ifølge den 
sumeriske mytologi.

Rohl tror, at Nun.ki - det mæg-
tige sted - er det samme som 
Bibelens Babel (stor by). Og at 
Babelstårnet altså lå her.

Men fi ndes der da rester efter 
et tårn her?

Tårnet i Eridu
Ja, en irakisk arkæolog har 

tidligere udgravet en ziggurat i 
Eridu. Den er imidlertid slet ikke 
så stor, som den, der tales om i 
Bibelen. 

Men også det har David Rohl 
fundet en forklaring på. 

Zigguraten i Eridu er nemlig 
af ”nyere” dato. Men udenom 
den findes endnu resterne af 
fundamentet til et meget større 
pyramidetårn. Dette fundament 
er imidlertid aldrig blevet bygget 
færdigt. Byggeriet er pludselig 
stoppet - ligesom Bibelen fortæl-
ler om Babelstårnet, da sprogene 
blev forvirrede, og folkeslagene 
rejste i alle retninger...!

Rejste til Egypterne
Rohl mener her at have fundet 

forklaringen på, at den egyptiske 
civilisation pludselig opstår næ-
sten ud af den blå luft omkring 
2700 f. Kr. 

Han mener, at sumererne ud-

vandrede til Egypten. De sejlede 
hertil, mener han og henviser til 
gamle klippetegninger af skibe, 
som er fundet i Egyptens østlige 
ørken. Det er jo mærkeligt, at man 
tegner skibe i en ørken, men for-
klaringer kunne altså være, at de 
kom hertil fra Syd-Irak på skibe.

Tidligere syndfl od
Men passer årstallene så med 

Bibelen?
Nej, ikke hvis man bruger den 

tidsregning, som den irske biskop 
Ussher foretog, og som ukritisk 
er blevet overtaget af de fl este 
bibeltro forskere. Ussher gik gan-
ske enkelt ud fra tidsangivelserne 
i den masoretiske (fejlfyldte og 
anti-kristne jødiske) udgave af 
Gamle Testamente, som blev 
standard for oversættelserne. 
Ussher regnede sig frem til, at 
Syndfl oden skete 2.349 f. Kr.

I min bog om Noahs Ark brin-
ger jeg en anden tidsberegning, 
som bl.a. bygger på den ældre 
egyptiske septuaginta version af 
Gamle Testamente, som Jesus 
og de første kristne åbenbart hen-
viser til, samt på at nogle ”onde 
år” kan være udeladt. 

Her når vi frem til, at synd-
fl oden ikke skete så sent som i 
2.349 men i år 3.537 før Kristus.  
Det passer med fundene.

Hvis dette er rigtigt, giver 
det plads til, at Noahs familie 
har formeret sig til tusindvis af  
mennesker, før de rejser ned på 
Sinear-sletten. 

Rohl regner med, at Enmerkar  
(Nimrod) levede og byggede 
Babelstårnet omkring 2700 f. Kr. 

Kort efter opstod ikke blot den 
egyptiske, men også den indiske 
og kinesiske civilisation - og de 
første indianer-riger i den nye 
verden.

Det passer perfekt med, at  
verden igen bliver befolket - efter 
syndfl oden.

Sprogenes udgangspunkt
Alle de indoeuropæiske sprog 

kan - ifølge to georgiske sprog-

forskere, som er citeret i min bog 
- føres tilbage til det armenske 
højland. Og det var som bekendt 
her, arken ifølge Bibelen stran-
dede. 

Det giver altså mening, at 
Noahs efterfølgere rejste ned til 
Sinear / Irak, og at en hovmodig 
sort hersker ved navn NMR - Nim-
rod eller Enmer-kar - grundlagde 
fl ere byer og forsøgte at opførte 
en mægtig anlagt pyramide, som 
han forestillede sig kunne nå helt 
op i ”himlen”.

Men stolthed står for fald. Og 
snart var folkene spredt over hele 
verden. 

Hvordan Gud rent teknisk 
forvirrede sprogene, kan man 

stadig undre sig over. Men alt 
tyder på, at der skete noget 
drastisk omkring 2700 f. Kr., som 
fik slægterne til at rejse væk 
fra Sumer i det sydlige Irak og 
grundlægge nye folkeslag rundt 
om på jordkloden - med hver sit 
eget sprog.

Ærlig forskning - fri for fordom-
me - afslører gang på gang, at 
Bibelen alligevel er mere historisk 
troværdig, end de fl este moderne 
mennesker nok forestiller sig.

Kilder: David Rohl: From Eden 
to Exile. Samt tv-programmer.

Josephus, ”Antiquities of the 
Jews”, 4, 2

Henri Nissen: Noahs Ark. Hi-
storien og det store fund.

Den sumeriske kongeliste 
nævner ti konger før syndloden 
- ligesom Bibelen har ti gene-
rationer – men med sumeriske 
navne. Efter syndfl oden nævnes 
Enmer-kar, som David Rohl 
mener svarer til Bibelens Nimrod, 
der var barnebarn af Noah. Hans 
efterfølgere – sumererne – var 
”sorthovedede” og udvandrede til 
Egypten og Afrika.



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

Den lille Katekismus. Nyover-
sat af Thomas Reinholdt Ras-
mussen. 48 sider / 29,95 kr. 

Mellem Djævel og Gud - En 
bog om Martin Luther. Af Jan 
Lindhardt.  190 sider / 199 kr. 

Følg Rantzau i en verden  af 
intriger, magtspil og krig. 
Torben Bramming -  299 kr. 

Brorson - Sjælens digter.
Spændende biografi  af Bente 
og Torben Bramming. 299 kr. 

Martin Luther - Rebel i en 
opbrudstid. Af Heinz Schilling
605 sider / 349 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.

Reformationen er en vigtig epoke 
i Danmarks historie – det er her, vor 
kultur ændres fra et katolsk til et pro-
testantisk grundlag. Martin Schwarz 
Lausten gennemgår den historiske 
udvikling på en sådan måde, at bogen 
kan læses uden større kirkehistoriske 
eller teologiske forudsætninger. Velegnet som en første 
introduktion til en af de mest spændende og dramatiske 
perioder i vores lands historie.

264 sider. 249 kr.  

Reformationen i Reformationen i 
DanmarkDanmark
Af Martin Schwarz Lausten

bøger om REFORMATIONenbøger om REFORMATIONen
Martin LutherMartin Luther
Munk - Oprører - ReformatorMunk - Oprører - Reformator

Af Martin Schwarz Lausten

En bog om reformationen, men også om Luthers 
personlighed, hans familieliv og hans syn på datidens 
politik, erhvervsliv, undervisning og kunst.

Martin Luther var af bondeslægt, blev student og 
afbrød et påbegyndt jurastudium for at blive munk. I 
klosteret kastede han sig over fi losofi  og teologi, blev 
præsteviet og professor i teologi ved universitetet i 
Wittenberg. Under hårde personlige kampe og årelange 
studier nåede han frem til en ny forståelse af kristen-
dommen. 

195 sider. kr. 220,- 

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

98,-

Philipp Melanchthon. Biografi  
over Luthers nære ven og 
medarbejder. 349 kr. 
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Manglede forlag og forhandler
Ved anmeldelsen af Kirstin 

Deckkerts bog Kalejdosko-
pet i Udfordringen i uge 42 
manglede oplysning om forlag 
og forhandler. Det beklager 
vi - oplysninger kommer her:

Udgivet på eget forlag.
245 sider • 299 kr. inkl. porto. 
Kan best i l les  på: T l f . 
26831872 / kirstindeckert@
hotmail.com

Dreng med svær autisme
får himmelske åbenbaringer
Som to-årig udvikler Josiah pludselig svær autisme og lukker af for al kommunikation. 
Fem år senere begynder han lige så uventet at skrive lange sætninger om Gud på sin Ipad.

Anmeldt af Lisbeth Thomsen

Joe og Tahni Cullen mister fod-
fæste i livet, da deres to-årige 
søn Josiah pludselig mister 
sin evne til at tale, lege og so-
cialisere. Diagnosen får deres 
verden til at styrte sammen: 
Autisme i svær grad. 

Forældreparret gennemgår  
overvældende følelsesmæssige 
og økonomiske kvaler, mens de-
res fremtidsdrømme for Josiah 
styrter i grus. De kastes ud i en 
lang kamp for at nå ind til deres 
søn og genvinde hans evne til at 
kommunikere - tilsyneladende 
uden resultat.

Men da Josiah er fem, oplever 
de en form for gennembrud med 
metoden Rapid Prompting Met-
hod. Josiah begynder at kunne 
besvare spørgsmål ved fysisk at 
vælge én af to valgmuligheder. 
Han lærer også at stave enkle 
ord via en ipad. 

Himmelske åbenbaringer
Lige før han fylder syv, sker det 

utænkelige:  Han skriver pludselig 
en hel sætning: ”Gud er en god 
gavegiver”. Tahni tør næsten ikke 
tro sine egen øjne, da Josiah 
fortsætter med at skrive om den 
evige Jehovah. På spørgsmålet 
om hvor han ved det fra, skriver 
han, at ’Auntie’ fi k en engel til at 
sig det til ham.

Tante Auntie døde, da Tahni 
var 15, og Tahni har heller ingen 
erindring om, at de har talt om 
hende i Josiahs nærhed. Hun 
forstår, at drengen har haft et 
åndeligt møde.

Dette bliver starten på den 
ene fantastiske sætning efter 

den anden fra Josiahs hånd. Han 
kommunikerer om dybe bibelske 
sandheder og himlens virkelig-
hed, som han oplever igen og 
igen. Han modtager også ord til 
helt fremmede mennesker som 
taler lige ind i deres situation. 
Nogle af hans tanker er noget 
abstrakte og kan være lidt svære 
at gribe, men alle vidner de om 
et overvældende indre liv bag 
autismens fængselsmure. Mure, 
som Josiah er smertelig bevidst 
om at være fanget bag.

Bogen er en mors fortælling, 
og vi følger Tahnis tanker, følel-
ser og ikke mindst trosudvikling 
i denne fantastiske historie. 
Det er en velskrevet og inderlig 
fortælling, som man hurtigt 
fanges af.

 
Selv om Josiahs åbenbaringer 

vender op og ned på familiens 
liv, må de dog stadig forholde 
sig til, at deres søn har autisme 
med alt hvad det indebærer af 
udfordringer i det daglige liv. 

Ikke helbredt 
Familien må også forholde sig 

til det faktum, at Josiah ikke bliver 
helbredt (endnu), på trods af det 
ene himmelske møde efter det 
andet. Men de har fået en helt ny 
vished om, at Himlen er virkelig, 
og at Jesus er med dem hver 
eneste dag. 

Josiah udtrykker på et tids-
punkt selv et ønske om at dele 
sine oplevelser med andre, og det 
bliver til Facebook-siden Josiahs 
Fire (På dansk - Josiahs fl amme). 
Her seks år efter den første sæt-
ning kan man stadig følge med i 
Josiahs liv og lade sig opmuntre 
og inspirere af hans ord.

Udover at det er en fantastisk 
fortælling, så det bogens bedste 
kvalitet, at den fylder dig med  
himmelsk håb og forventning, 
og en fornyet begejstring over 
at høre Jesus til. Kunne du lide 
’Himlen fi ndes virkelig’ af Todd 
Buurpo, vil denne bog slå benene 
væk under dig.

Tahni Cullen: Josiahs Flamme
293 sider • 199,95 kr.
Forlaget Scandinavia

Anmeldt af Ove Klausen

Denne bog vil to ting: Den 
vil give et overblik over 
kristendommens historie i 
Danmark. Hvordan vi blev 
kristne, og hvordan den 
kristne tro har udviklet og 
ændret sig gennem tiderne. 
Og den vil se på, hvilke fod-
spor kristendommen har sat 
i vores historie. Hvordan den 
kristne tro har udviklet og 
ændret os gennem tiderne 
og været med til at gøre os 
til dem, vi er i dag.

Kristendommen har påvirket os. Vi har navne fra Bibelen: Adam, 
Eva, David, Maria, Peter og Johannes.

Kirken har indført begravelser på kirkegårde.
Klostrenes opdeling af døgnet med tid til bøn og arbejde bliver set 

som begyndelsen på en opdeling af vores tid i arbejdsliv og fritidsliv.
Klostrene begyndte at hjælpe syge og fremmede. Det er senere 

blevet en af velfærdssamfundets opgaver.
Vi har bevaret det danske sprog, fordi man under reformationen 

begyndte at synge salmer på dansk i kirken og fi k læst op på dansk 
fra Bibelen.

En mere kuriøs påvirkning er, at franske kristne kom hertil med 
kartofl er, franskbrødet, køkkenhaven, persillen og tobakken.

Nogle gange er sammenligningerne søgte. Som når Indre Mis-
sions missionshuse sammenlignes med moderne fi tnesscentre. 
Man går til fi tness for at få et fedtfrit liv her på jorden, men i mis-
sionshuset på grund af angstens sved for at gå fortabt i helvede.

Troen bortforklares
I Apostlenes Gerninger står der, at den første kirke voksede ved, 

at Herren dagligt føjede nogle til. Men Gud og Helligånden er slet 
ikke en faktor i denne bog. Det har som konsekvens, at troen ikke 
får lov at være noget i sig selv, men bortforklares som en effekt af 
nogle ydre omstændigheder.

Harald Blåtand omvender sig ikke, fordi han bliver overbevist 
om, at kristendommen er sand, men af politiske grunde, for at få 
fred med den tysk-romerske kejser.

Når reformationen lykkes i Nordeuropa, er det ikke, fordi man 
vurderer, at Luther siger noget rigtigt. Det er på grund af musli-
merne, for paven brugte sine kræfter på krig med tyrkerne i Mel-
lemeuropa og kunne ikke samtidig bekæmpe den lutherske lære 
længere nordpå.

Gud er væk
Det kan godt være, man ikke kan påvise, hvordan Gud virker 

med i kirkehistoriens gang. Men derfor behøver man ikke at afvise 
ham og en åndelig virkelighed ved at forklare troen som bestemt 
af politiske, økonomiske eller samfundsmæssige forhold.

Bogen giver mange faktuelle og også interessante oplysninger 
om kristendommens indfl ydelse på vores samfund og kultur, men 
den regner ikke med Gud som en levende virkelighed. Og det er 
et problem, for hvis vi godtager bogens forklaringer, overtager vi 
et verdensbillede – og en kirkehistorie – uden Gud.

Peter Lodberg: Danskernes tro gennem 1000 år
270 sider • 249,95 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag

Troens fodspor i 
landet i 1000 år

Thani og Josiah Cullen

Ialt 299,- kr. - spar 130 kr. 
TILBUD Josiahs Flamme + Sluppet Fri

Køb ’Josiahs Flamme’ og få Karen Kingsburys 
roman ’Sluppet Fri’ med for bare 99 kr. 
(Normalpris 229,- )               *Så længe lager haves

’Sluppet Fri’ er en velskrevet roman af den prisbe-
lønnede forfatter Karen Kingsbury om drengen Holden, 
der som 3-årig udvikler en autismeforstyrrelse og for-
svinder ind i sin egen verden - i hvert fald set udefra. 

Som teenager møder Holden ikke megen forståelse 
fra sine skolekammerater, som gerne gør livet surt for 
ham - men den populære Ella beslutter sig for at stå 
op for det hun tror på og lære Holden at kende.

Men vil Holdens bedende mor og indsatsen fra 
Ella samt en fl ok unge fra dramaholdet være nok til at 
slippe Holden fri fra det fængsel, han er i?

Bestil på Hosianna.dk / tlf. 7456 2202

*



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

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

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLEHJÆLHHJÆLJÆLÆLHJÆHJÆLJÆLP TIP TITIP TIP TITITITTTT LL FOL FOL FOOL FOL FOOLL FLLLLL RRRFURFRRFULULRFULLGTEGTEGTEGTGTE · EVAEVAEVAAAAEVANGELNGELNGELNGELNGELNNNGELLIETIIETIETIET TT TILTILLLTIL L ALLALLEALLELALLE

Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

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

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm

Tlf. 20429835
Mail: formand@smfdanmark.dkMail: formand@smfdanmark.dk

www.smfdanmark.dkwww.smfdanmark.dk

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Støt                                       projekterDansk Balkan Missions

Læs mere på www.balkanmission.dk 
Nordea Bank reg. 2451 konto 7300.200.260

 

• Møder, lejre for romabørn



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Bogsalg

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI G

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.

’
e
s
k

228,-

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

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

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

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Debat

Tekniske fremskridt?
I en tid med fl ere ældre, mange tekniske fremskridt og stor spa-

reiver hos visse partier i Folketinget fi k jeg denne skræmmende 
vision:

En ”FABRIK” hvor hjælpeløse, svage og demente bliver kørt rundt 
mekanisk. Vasket på maskiner i tempereret vand og blæsetørret 
med varm luft. De blev iført ble af en maskine og lagt i en anden 
maskine, som aktiverede deres muskler. Såkaldt ”Fitness Service” 
- ja vi gør skam noget!

Når personerne blev trætte, blev de lagt på sengehylde og pakket 
godt ind. Blodtryk, forpustethed, råb og skrig blev opfanget af sen-
sensorer, som kunne udløse behandling med bevisthedsberoligende 
musik. Der kunne også vises ting fra gamle dage, billeder fra Den 
Gamle By med arbejdende håndværkere og billeder af nuttede dyr. 
De kunne også få et kramme-pludre-dyr. 

Store rationelle måltider blev lavet samlet. Og maden blev blendet 
-  så det var ligegyldigt om de ældre havde tænder eller ej - og så 
maden gled lettere ned.

På ”FABRIKKEN” var man så humant tænkende, at man endnu 
ikke gav de uproduktive samfundsøkonomi-belastende personer 
sprøjten.

Her var man fri for samfundsudgifter til hjemmehjælpere, hjem-
mehjælpsbiler, lommepenge, mimrekort, liftbusser mm.

En sådan elektronisk verden er inden for mulighedernes ræk-
kevidde i en nær fremtid, Men er det virkelig den verden, vi ønsker? 

Tænk hvis det var dine forældre, dit handicappede barn eller dig 
selv, der blev INDKVARTERET på et sådant højteknologisk hotel.

Håber denne skrækkelige historie kan få nogle til at TÆNKE SIG 
OM og betale deres skat med glæde til alle de ”varme hænder”, 
som vi gerne skal have fl ere af i plejen!

ALLAN FISKER.
OPSTILLET TIL KOMMUNALVALGET FOR KRISTENDEMOKRATERNE

8220 BRABRAND

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk - Udfordringen 
forbeholder sig retten til at forkorte og udelade indlæg på over 200 ord. 

Som støv fra Himmelen
Den lille dreng Joey lever et 
idyllisk liv med sine adoptivfor-
ældre. En dag modtager de en 
meddelelse om, at de biologiske 
forældre ønsker barnet tilbage. 
En dommers afgørelse kan rive 
Joey væk fra det eneste hjem 
han kender. Baseret på en 
roman af Karen Kingsbury.
Danske undertekster. 
100 min.

Moms’ night out
Herlig komedie om familievær-
dier og livet som mor. 
Allyson trænger til en aften ude i 
byen for at få et pusterum fra livet 
som småbørns mor. Hun allierer 
sig med sin veninde og præstens 
kone, og får arrangeret en aften 
uden mand og børn. Hvad kan gå 
galt? Danske undertekster.
95 minutter. 

 98,-

98,-

Film-nyheder i webshoppen!

Bøger & Film
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Møder & Arrangementer

Radiomission

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

Søndag d. 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.dkweb: www.egsnet.dk

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Jul på Virksund
Kunne du tænke dig at holde jul sammen med andre, 

hvor fællesskab omkring julens budskab og andre 
juletraditioner, har høj prioritet? 

Se program: Virksund.dk

 

oritet?
k

Støt Udfordringens radio og
kampagne m. Per Hyldgaard

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

Sammen med de kristne vil vi forud oprette en lokal 
radio, som kan invitere til kampagnen og følge op 
bagefter med undervisning og sociale udsendelser.

Per Hyldgaard taler ved fl ere udendørs-møder, og 
som regel sker der også helbredelser, hvilket tiltrækker 
ikke-kristne - bl.a. åndedyrkere og muslimer.

Vær med til at udbrede Guds rige!
Giv en gave mrkt. TOUBORO eller RADIO til Gospel 

Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK; 
Navn og cpr nummer, for fradrag.) 

- Tak, fordi du også er med! 

Eller send en hurtig gave på MobilePay nr. 21 97 11 11 mrk. Touboro. (Uden fradrag)

GI’ DIG
GLAD

Per Hyldgaard er en salvet forkynder, som taler til hundredtusinder i hele verden. 

Lederseminar 18. november 2017
”De fem tjenestegaver”
 ”Og Han gav os nogle ...” Ef. 4:11

18/11 kl. 9.30 - 19.00
Sted: Kolding Int. Højskole

Talere: 
Johannes Hansen

Gert Bjørsted 
Pernille Liland  

   Anette Holt Larsen

Formål: At opmuntre, styrke og inspirere ledere på 
alle plan til at bruge deres Gudgivne gaver og tjeneste

Tilmelding senest 10. november til: mir.rasmus@gmail.com
Pris: Deltagergebyr inkl. forplejning kr. 450,- indbetales på 
konto 2700-6282 209 541

Initiativtagere: Mirjam Elbæk Rasmussen, ”Guds Gaver”, 
Anette Holt Larsen, ”Next Level”, Rakul Kristiansen, Bedehus 
DK og Hanne Christiansen, lovsangsleder.

S

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder i ”Aktive seniorer”
Hør spændende foredrag om tro og liv:

1. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

8. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Nick Hansen

15. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

22. november kl. 11.30 til ca. 13.00: 
Carsten Høyer og Per Svendsen

Som afslutning kan der købes kaffe og frokost 
i husets café: CaféKant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
26. november kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Knud Ipsen Hans BerntsenJørgen Christensen Nick Hansen

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 12/11: Mattias Lekardal & David Hansen
Søndag 19/11: Peter Kjær - Gud er vores hjælp

Søndag d. 5/11 kl. 10:30
Apam fra Nagaland
TEMA:  Bede kraftfulde bønner
Praying powerful prayers

Søndag d. 29/10 kl. 10:30
Hugo Troelsen
TEMA:  Menigheden; Kristi legeme

2 X POWERNIGHT
med Christian Hedegaard

Prøvehallen i Valby
MULTISALEN

3. november kl. 19.00
4. november kl. 19:00

Kom og vær med til Powernight med live musik 
og oplev Guds kraft! Dørene åbnes kl. 18.45.

Arr.: evangelist.dk og facebook.com/evangelistnu 
- tlf.: 48218200 -

WWW.EVANGELISTMINISTRIES.INTERNATIONAL
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 42:

Jens Chr. Fjord
Møllegade 34,1
6900 Skjern

Kodeord: Børnepenge

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 
9. november 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.



Bogsalg

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.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad og Lisbeth Thomsen
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Kis Iversen og Troels Hertzum
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
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
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Det Kristne Gymnasium søger
ernæringsassistent til 1/1 2018

Se opslag på www.kristne-gym.dk

Erhverv 

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at en udlejer under visse betingelser kan opsige en 

lejer af en bolig med et års varsel, hvis udlejer selv vil 

bo i boligen? Husk at kontakte din advokat, når du har

brug for et godt råd.

Kristkirkens Sogn, Kolding, søger pr. 01.02.2018
en engageret kordegn/daglig leder,
som har lyst og evne til at indgå i et myldrende menighedsliv.

Ansøgning samt relevante bilag sendes til 7928fortrolig@sogn.dk
Ansøgningsfrist den 17. november 2017 kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Kristkirkens Sogn er et aktivt sogn med en dygtig medarbejderflok og 
mange frivillige. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Vi forventer, at du
· kan arbejde med på vores vision
· har mod på og interesse for ledelse – og gerne har ledelseserfaring
· engagerer dig i samarbejdet med kirkens personale og frivillige
  medarbejdere
· har øje for værdien af sognets arbejde
· er imødekommende, ansvarsbevidst, har ordenssans og overblik

Vi tilbyder
· et fællesskab i form af en stor og bredtfavnende menighed
· et dagligt arbejdsfællesskab med andre faggrupper
  i personalets eget hus
· en spændende stilling med ansvar
  og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen
· et engageret menighedsråd, som er åbent over for nye tiltag

Yderligere information om stillingen fås på
http://kristkirken.dk og hos:

Sognepræst
Michael Lerche Nygaaard
75 52 76 46
milen@km.dk

Arbejdet omfatter blandt andet
· personregistrering
· personaleledelse, herunder MUS
· kontakt til frivillige nøglepersoner
· sekretæropgaver for menighedsrådet
· kirketjeneste
· generelle kontoropgaver

Næstformand
Britta B. Møller
30 26 38 55
brittabj@yahoo.dk

Ferie

Du kan også følge med på 
www.felixrejser.dk

Lanzarote - Bibel- badeferie
Plej sjæl og legeme på en uges ferie i fantastiske 
omgivelser i sol og varme. Bo på et skønt hotel tæt 
ved stranden og centrum.
Tilmelding inden d. 14. december. Herefter forhør 
om plads.
Læs mere på www.felixrejser.dk/lanzarote

Holland - blomster, oste og træsko
Blomstermarker så langt øjet rækker, smagfulde 
oste og kanaler er noget af det som kendetegner det 
klassiske Holland. Vi oplever alt dette og mere til.
Tilmelding inden d. 26. januar. Herefter forhør 
om plads.
Læs mere på www.felixrejser.dk/holland

16. - 23. marts

30. april - 5. maj

Nyt katalog udkommer d. 19. december. 
Bestil i dag på 7592 2022 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
• 3 x eftermiddagskaffe/-te 
 og kage
• 3 x 2-retters middag på 
 Restaurant Moin Moin
• 1 flaske vin på værelset
• 20 % rabat på greenfee

Feriedage i den gamle fiskerby

Hotel Morgensonne ★★★

Kun halvanden time syd for den 
danske grænse ligger den charme-
rende og originale, gamle fiskerby 
Büsum helt ud til Vesterhavet. 
Nationalparken Wattenmeer og 
Vesterhavets evigt skiftende ansigt 
udgør de fantastiske kulisser for dette 
område, og hvad end I trænger til 
lange traveture ved vandet eller gode 
oplevelser, så har I et godt udgangs-
punkt på det stemningsfulde Hotel 
Morgensonne, hvor der er lagt op til 
et par hyggelige fridage.

Ankomst: Valgfri 26.11.-20.12. 
og 25.12.2017 samt 7.1.-22.3.2018.

Pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-
Pristillæg frem til 25.11.2017 

og 25.2.-25.3.2018.: 350,-

4 dage på 3-stjernet hotel i Büsum, Nordtyskland

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 
1 barn 6-12 år 40 % rabat.
Ekstra opredn. fra 13 år: pris fra 949,-.

Også 2 nætter

Kurafgift maks. EUR 3,- pr. person pr. døgn.

GGod læsningod læsning
LIVSFORVANDLENDE 

BØGER FRA 
UDFORDRINGENS WEBSHOP

Bestil på Bestil på 
Hosianna.dkHosianna.dk

Bestil på hosianna.dk eller tlf. 7456 2202

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

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en annonce i Udfordringen  
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR

DR K 
Søndag 29/10
08:30 Gudstjeneste fra Hellig-
åndskirken, Aarhus, for børn 
og unge. Prædikant er sogne-
præst Lars Lindgrav Sørensen. 
En gudstjeneste præget af det, 
ungdomskirken i Aarhus kalder 
et laboratorium for nye former og 
udtryk. Med unge, både som me-
nighed og medvirkende. Uden for 
selve kirkerummet vil kunstneren 
Erik Lindberg omsætte dagens 
tekst til et maleri, som først afsløres 
endeligt, når gudstjenesten er slut. 
Kunstneren begynder, når dagens 
tekst om helbredelsen af embeds-
mandens søn i Kapernaum læses. 
Selve prædikenen er en samtale 
mellem præsten Lars Lindgrav og 
skuespilleren Tobias Lunn Nielsen, 
der spiller embedsmandens søn.

18:55 Herrens Veje (5:10)
Genudsendelse fra søndag 22.10.

Mandag 30/10
22:50 Reformationen - Europas 
hellige krig. Britisk dokumentar 
fra 2017. (Reformation - Europe’s 
Holy War) I 1517 slog Martin Luther 
95 teser op på en kirkedør i Witten-
berg, og de kom til at virke som en 
rød klud i ansigtet på den katolske 
kirke. I anledning af 500 året for 
Luthers oprør fortæller den britiske 
historiker David Starkey om, hvor-
dan den protestantiske reformation 
ændrede de europæiske samfund. 
Sendes også fredag kl. 18.15.

Tirsdag 31/10
20:00 Festkoncert - Reforma-
tionen 500 år. DR Koncerthuset 
er rammen om denne festkoncert 
med DR SymfoniOrkestret og DR 
VokalEnsemblet, som markerer 
500 års dagen for Reformationen 
i ord og toner. Oplev musik af bl.a. 
J.S. Bach, Richard Wagner og ikke 
mindst et udvalg af Luthers smuk-
keste salmer. Vært: Birgitte Hjort 
Sørensen. Sendes også søndag 
kl. 12.50.

21:10 5 Skarpe om kristendom-
mens danske historie. Kristen-
dommen har i mere end 1000 år 
været Danmarks dominerende 
religion, og den udmærker sig 
ved ikke bare at handle om tro, 
men også at have haft betydende 
indfl ydelse på landets politik og 
kultur i stort og småt. Vi giver dig 5 
skarpe, der skærer ind til benet på 
kristendommens danske historie. 
De 5 skarpe: Danmarks kristning. 
Reformationen. Grundtvig. Grund-
loven. Kvindelige præster.

22:00 På sporet af reformationen
Hvad er det, som gør Danmark til 
Danmark og os danskere til dan-
skere? Spørgsmålet er, om svaret 
kan fi ndes i religionen. For er vi
som danskere og samfund i dag 
stadig påvirket af Martin Luthers 
reformation, som begyndte for 500 
år siden? Sendes også søndag  
kl. 11.40.

22:30 Luther i dag
Hvilket aftryk har Martin Luther sat 
på nutidens danske samfund? Er 
velfærdsstaten et produkt af hans 
lære? Har hans tanker om individet 
lagt kimen til et præstationssam-
fund? Og skinner hans modvilje 
mod religiøse mindretal igennem 
i dag? Adam Holm er vært for en 
samtale med antropolog Dennis 
Nørmark, religionssociolog Jens-
André Herbener og teolog Sørine
Gotfredsen. Sendes også søndag 
kl. 12.10.

23:10 Martin Luther - Film
Tysk historisk drama fra 2003.
Den tyske præst Martin Luther 
(1483-1546) ønsker ikke at refor-
mere kirken, ej heller at gøre oprør 
mod den. Men han nærer et stærkt
ønske om at ændre, hvad han 
opfatter som en ugudelig praksis. 
Med udgangspunkt i de hellige 
skrifter prædiker han mod afl ads-
systemet, det ikke specielt hellige 
Rom, og pavens ufejlbarlighed!
Martin Luther: Joseph Fiennes. 
Sendes også lørdag kl. 00.50.

Onsdag 1/11
22:30 Luther gennem 500 år (4:6)
Tysk dokumentarserie fra 2017. 
Sendes også torsdag kl. 19.00

Fredag 3/11
22:45 Dietrich Bonhoeffer - 
præst og modstandsmand
Tysk historisk drama fra 1999.
(Bonhoeffer: Die letzte Stufe) Un-
der 2. Verdenskrig beslutter den 
tyske præst og teolog Dietrich Bon-
hoeffer sig for aktivt at modsætte 
sig Hitler og nazisterne. Også hvis 
denne overbevisning skal koste 
ham livet. Dietrich Bonhoeffer: 
Ulrich Tukur

Lørdag 4/11
19:45 Før søndagen
Alle helgens søndag fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Stat op, min sjæl, i morgengry” 
og om vigtigheden af at mindes 
de døde. 

Søndag 5/11
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 fire handlekraftige 
personer, der laver hul i taget på et 
hus og hejser en lam ned til Jesus. 
Konfi rmander står for tekstlæsning 
og kirkebøn. Sendes også mandag 
og lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (6:10)
Genudsendelse fra søndag 29.10.

DR 1
Søndag 29/10
20:00 Herrens Veje (6:10)
Efter Afghanistan er Augusts tro på 
Gud begyndt at vakle. Johannes 
kæmper for sit ægteskab, og Chri-
stian søger forsoning med Amira. 

Mandag 30/10
08:30 Dronningens Røde Tråd
Dronning Margrethe fortæller i 
dette interviewprogram om sin 
tro, og hvordan den har udviklet 
sig gennem livet. Sammen med 
Hendes Majestæt Dronningen 
genser vi kongefamiliens store 
kirkelige øjeblikke - fra dåb til bryl-
lup og begravelse. Sådan knyttes 
trådene i Dronningens liv med 
troen sammen til en fascinerende 
fortælling. Dronning Margrethe II 
er overhoved for folkekirken og 
protektor for den danske fejring af 
500-året for reformationen. Genud-
sendelse fra lørdag.

Søndag 5/11
20:00 Herrens Veje (7:10)
Augusts forsøg på at hjælpe en 
ung konfirmand mislykkes, og 
Christian prøver at slutte fred med 
Mark. Johannes kæmper fortsat for 
sit ægteskab, samtidig med at han 
har store udfordringer med inder-
kredsen i Lindegård Kirke.  Sendes 
også 12/11 kl.  18.55 på DR K.

DR Radio 

Søndag 29/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Silkeborg Kirke, 
Aarhus Stift. 20. søndag efter Trini-
tatis. Prædikant: Anette Kortega-
ard. Organist: Karin Viller Hansen.
Gospelkids, Spire- og Teenkor 
medvirker.
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 30/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 31/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
10.03 Her er dit liv, Luther!
Niels Krause-Kjær interviewer 
Martin Luther i anledning af 500 
året for Reformationen. Mød 
Martin Luther, når han er gæst 
i et radio-talkshow på P1, der 
går helt tæt på reformationens 
hovedperson, spillet af skuespil-
ler Bjarne Henriksen. Dramatiker 
Bent Nørgaard har skrevet og 
instrueret det historiske talkshow 
om Luther, hans tanker og be-
tydning for det danske samfund. 
Reformatoren sidder i den varme 
stol og konfronteres med sin egne 
udtalelser, holdninger og hand-
linger. Tilrettelæggelse: Katarina 
Lewkovitch. (Sendes også 19.03).

Onsdag 1/11
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
Korshærspræst Morten Aagaard 
besøger Skurvognen for, dagen 
efter reformationsfesten, at tale 
om dødedans og håbefulde liv.
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32).
 
Torsdag 2/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 3/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Kampen om kristendommen 
1:8 (P1) (Sendes også 21.03, søn-
dag 5.03 og 15.03).

Lørdag 4/11
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 5/11
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Vartov Kirke, Københavns Stift. 
Allehelgen. Prædikant: Niels 
Grønkjær.
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Download 
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

På reformationsdagen d. 
31.10 sender P1 en studie-
produceret radioversion af 
teaterstykket ”Her er dit liv, 
Luther”, der havde premi-
ere den 20.10 på Den Sorte 
Diamant.

Stykket er skrevet og in-
strueret af Bent Nørgaard, 
Katarina Lewkovitch har 
tilrettelagt udsendelsen for 
radio, og programvært er 
Niels Krause-Kjær. Han 
interviewer Martin Luther 
i anledning af 500 året for 
Reformationen. Reformato-
ren sidder i den varme stol 
og konfronteres med sin egne 
udtalelser, holdninger og handlinger. Vi skal også møde Luthers 
nærmeste venner og hustru, når de lægger vejen forbi studiet. 
Sendes kl. 10.03-11 på P1.

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.

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Filmen om Martin Luther fra 2003 sendes 31.10 på DR K.

Teaterstykke om Martin Luther 
bliver til talkshow på P1

Martin Luther levendegøres af 
skuespiller Bjarne Henriksen i 
teaterstykket/talkshowet ”Her 
er dit liv Luther”.

Kristen lokalradio

Københavns nærradio
90,4 MHz – 89,6 MHz – Netradio
www.knr.dk

Norea radio Haderslev
Webradio
http://norea.dk

Lumi Radio Syd
93.6 MHZ Tirslund, 100,7 MHZ Lø-
gumkloster, 106,6 MHZ Skærbæk
106,8 MHZ Møgeltønder, 107,8 
MHZ  Brændstrup
www.lumiradiosyd.dk/

Radio Arken
Luft: 93.5 Mhz; 
Sydenergi’s net: 90.3 MHz
http://arkensradio.dk/

Bornholms
kristne nærradio

Sender via nettet. 
www.bkn.nu

Kristen Lokalradio, Århus
98,7 MHz/Kabel: 98,8 MHz Stofa,   
96,5 MHz TDC / www.norea.in

Århus Kristne NetRadio
Netradio
www.radio.co.dk/kristen/

Radio Ådalen
Egen antenne: 96,4-107,1 MHz 
Fællesantenne: Skjern 92,7 MHz, 
Videbæk 103 MHz samt netradio
www.radio-aadalen.dk 

Nordsjællands Kristne 
Radio & Radio KUR

Egen antenne: FM 92,8 MHz
Stofa net: 96,8 MHz
Netradio og podcast
Radop KUR (Kristen Ungdoms-
radio): Sender via egen YouTube 
kanal og via Facebook
www.nkradio.dk

Oplysninger om kristne radiostationer kan sendes til: 
redaktion@udfordringen.dk
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”Det er helt okay - jeg har en mega stor tro...”
(Se Matt. 14,24-33)

”Hvad er din skat?”
Den tværkirkelige ungdomskonference Brigther samlede godt 200 deltagere, som blev 
opmuntret og udfordret til at få styr på prioriteringerne. 

I efterårsferien samledes unge 
mellem 17 og 30 år i Mariager 
for at være sammen om lov-
sang, undervisning, sports-
aktiviteter, café, og hvad der 
ellers hører til en ungdoms-
konference anno 2017. Navnet 
er Brigther.

Åbningsmødet gik lige til biddet 
med spørgsmålet ”Hvad er din 
skat?” Og så var der taget hul på 
årets tema. 

- Temaet ”Hvor din skat er” 
samlede en ung generation i 
enhed om Kristus som vores 
største skat med udgangspunkt 
i Mattæus, kap. 13, 44. Det var 
vidunderligt at se unge fra Oase, 
Pinse, Baptist, Apostolsk m.m. 
i enhed søge Jesus, fortæller 
ungdomspræst i Skywalk Jakob 
Lundager, som også er en del af 
arbejdsgruppen for Brigther. 

- Mange unge fi k fornyet de-
res relation til Jesus, og nogle 
mødte Jesus for første gang. Alt 
dette blev krydret med et godt 
fællesskab omkring fodbold, 
volley, gode måltider, pauserne 
og masser af hygge i Brighter 
caféen. Man fi k fornemmelsen 
af at være en del af noget større, 
at have et kristent netværk ud 
over sin egen ungdomsgruppe,  
siger ungdomspræsten, der al-
lerede glæder sig til at gentage 
Brigther næste år i uge 42.

Fik ny styrke og livsmod
Danjál Jørgensen kommer i 

Herning Frikirke og læser EUX 

i Herning:
- Dette var første gang, jeg var 

på Brighter. Jeg elskede det! Det 
var et mødested for vennerne 
og en rigtig god mulighed for at 
lære nye mennesker at kende. 
Jeg kunne godt lide, at det lå her 
i efterårsferien, hvor man lige har 
brug for en pause. Også åndeligt. 
Brighter gav mig ny styrke og 
livsmod. Det rettede mit fokus 
væk fra hverdagen og hen mod 
min virkelige skat. Budskabet 
om, at Jesus er vores mest es-
sentielle skat, var opløftende. 
Prædikenerne var motiverende, 
seminarerne var spændende, og 
tiden sammen med vennerne var 
rigtig hyggelig. Alt i alt fi k jeg et 
kick af konferencen - jeg kunne 
ikke have brugt efterårsferien 
bedre, fortæller Danjál.

Elisabeth Immersen fra Thi-
sted går på Mariager Højskole 

og deltog også på Brigther for 
første gang:

- Det var endnu bedre, end jeg 
havde forventet. Jeg kan virkelig 
godt lide Brighters koncept med 
at mødes på tværs af kirkeret-
ninger. Vi fi k stor mulighed for at 
mødes med de unge fra de andre 
kirker i Thisted, så vi sammen 
kunne få en dybere relation med 
Gud og tjene bedre hjemme i 
vores lokaler kirker. Brighter var 
også rigtig godt, da det for mig 
også var et mødested for gamle 
venner og efterskole-venner, med 
tid til hygge, sjov og fælleskab.

 - Jeg synes, at det var virkelig 
fedt, at vi var samlet tværkirkeligt 
som generation om Guds ord på 
trods af vores forskelligheder. Vi 
havde virkelig nogle gode møder, 
med genial lovsang, og Guds 
nærvær var virkelig stærkt. 

- Jeg oplevede igennem præ-
dikerne og seminarerne at blive 

styrket i en svær tid med sygdom 
og kroniske smerter og blev påny 
fyldt op med energi og mod. Jeg 
fi k en dybere forståelse for, at vi 
kan fi nde hvile og fred i Gud. At 
vi under alle forhold må prise og 
takke ham og tage imod den auto-
ritet, vi har fået til at tale liv ind 
over vores situation. Jeg vendte 
hjem opmuntret, motiveret og klar 
på at fortsætte min vandring med 
Gud i hverdagen, siger Elisabeth.

Tobias Groen, som læser HF 
og kommer i Års Frikirke, er lige 
så begejstret:

- Brighter var absolut tiden og 
pengene værd. Igennem de fi re 
dage Brighter strækker sig over, 
skabes der, udover et helt unikt 
fællesskab, et frirum, hvor Gud 
får plads til at arbejde i ens liv. 
Dette frirum betyder for mange, 
at konferencen får skelsættende 
og afgørende betydning for ens 
fremtid; således blev det også 
afgørende for mit liv. Jeg oplevede 
nemlig, hvordan Jesus åbnede 
mine øjne for, at han i virkelig-
heden ikke var Herre i HELE mit 
liv, selvom jeg troede det. Derfor 
måtte jeg give Gud den første 
plads, han mere end fortjener i 
ikke mindst mit liv.

De lidt over 200 deltagere 
kom fra 40 forskellige kirker, og 
konferencens talere kom fra hele 
7 forskellige kirkesamfund. På 
gæsteaftenen torsdag var der 115 
ekstra besøgende. 

Lisbeth Thomsen

John Mark McMillan er tilbage med et opfølgende album 
på succesen med live-albummet ’Live At The Knight’. Og 
det gør han godt. Det er et spændende album, hvor han 
ærligt synger om tro og tvivl og livskriser. 

McMillan er ærlig omkring sine kampe med Gud og med 
livet: ’I've been chasing God / I've been chasing mercury and 
lightning / And I've been pressing hard / I've been coming 
up short

Han har selv udtalt at ”i romersk mythology er kviksølv gu-
den for økonomisk vinding, handel, kommunikation, rejsende, 
rammer, held, grænser, tricks og tyve. Hvis noget er svært at 
fange eller lukke ned for, så er det kendt som kviksølvsagtigt 
eller at være som kviksølv (Mercury). McMillan taler om sine 
egne kampe og de tomme ting, han har søgt efter. I ’Gods of 
american succes’ synger han endnu engang om, hvordan vi 
jagter ”kviksølv”. Nok et billede på det skinnende, som dog 
kan være dødsensfarligt i for store mængder. 

John Mark McMillan har i interviews fortalt, at han har haft 
svært ved at gøre dette album færdigt, fordi han har haft en 
troskrise. Han er en ærlig mand, som synger om tingene, som 
de er, fra hans synspunkt. Dette kommer meget godt til udtryk i 
nummeret ’Enemy, love’, hvor han blandt andet synger: I don't 
trust a fool / I don't trust myself / I don't want to bother you

With all of my doubt and regret / Said I wouldn't bury you 
/ I promise that I'm doing my best / But I think I'm losing my 
head / Losing my head

Generelt befi nder McMillan sig meget mellem tro og tvivl. 
Mellem sine egne forventninger til livet og sine nuværende 
omstændigheder. Jeg synes, det er et interessant og godt 
album, fordi det er ærligt, og det derfor er noget, man kan 
relatere til. Både musikalsk og lyrisk.

Henrik Engedal

Stærkt og ærligt 
fra McMillan

Tre ungdomsledere på scenen under Brigther. Fra venstre: Rasmus Mortensen, Karoline Kurtzmann og Jakob Lundager.

Danjál Jørgensen. Elisabeth Immersen.

Brigther er en ungdomskonference på tværs af kirkeretninger.          Konferencen holdes hvert år i efterårsferien – første gang var i 2012.
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Af Mie Schmidt 
og Henri Nissen

Troels er autist, 
og på grund af 
sit handikap er 
han ekstra god 
til at holde styr på Udfordrin-
gens abonnenter.

Et handikap behøver ikke være 
en ulempe. Troels blev født med 
kejsersnit og fi k et handikap fra 
fødslen. Allerede som 4-5-årig 
gav man ham diagnosen infantil 
autisme.

- Allerede i børnehaven lagde 
de mærke til, at jeg sad for mig 
selv og ikke talte med de andre 
børn. Jeg forstod ikke, hvad der 
skete rundt om mig.

Jeg blev derfor tjekket og 
fl yttet til en specialbørnehave i 
Skrydstrup, fortæller Troels, som 
bor i Vojens.

- Bagefter kom jeg i en special-
skole i Aabenraa, hvor jeg gik i 
11 år og tog alle klasser indtil 10.

Det var en rigtig dejlig tid med 
gode kammerater, husker Troels. 

I praktik
Efter skolen kom Troels i prak-

tik forskellige steder. Fx i en 
sportshal, hvor han skulle gøre 
rent, og på et hospice (for døen-

de) hvor han skulle være pedel.
- Det var ikke lige mig, fandt de 

ud af, fortæller Troels. Han har nu 
været i praktik på Udfordringen i 
godt et halvt år.

Her hjælper han med abonne-
ments-systemet, og det er han 
rigtig god til. Autister er nemlig 
gode til ”logisk tænkning”, for-
klarer Troels.

Ikke i familien
Han er nu 22 år og bor fortsat 

hos sine forældre. Faderen er ef-
terskolelærer, og moderen er på 

kontor. Ingen af dem er autister, 
og der er heller ingen af Troels’ to 
søskende, der har autisme.

Faderen er begyndt at under-
vise autister og ADHD’er.

I sin fritid spiller Troels mange  
computerspil. Specielt om histo-
rie og krig.

Ligesom en del andre autister 
er Troels tilknyttet AspIT, som er 
en virksomhed med afdelinger i 
hele landet, der hjælper autister 
m.fl . med at fi nde ud af, hvad de 
er gode til.

- De hjælper med at fi nde mit 
særlige talent, forklarer Troels.

- Hvad er dit talent?
- Det er forskelligt, hvad auti-

ster er gode til. Men mange 
autister er gode til computere og 
IT. Det skyldes at vi bruger ”logisk 
tænkning”. 

Vi tænker anderledes. Når du 
for eksempel ser et hus, tænker 
du måske, at det bare er et hus. 
Men jeg tænker: Hvor fører skor-
stenen hen? Hvor mange vinduer 
er der? Osv. Vi tæller tingene.

Mere selvtillid
Troels har nu været på Udfor-

dringen siden 3. januar. Han af-
løste Daniel Giversen, som også 
havde noget autisme, og som nu 
er i gang med at specialisere sig i 
program-udvikling på AspIT.

I starten var Troels lidt nervøs 
for at lave fejl, når han arbejdede 
med abonnements-systemet. 

Han blev først oplært af Daniel 
og en tidligere bogholder, Vibeke, 
men der gik noget tid, før Troels 
turde helt selv.

Siden er der sket en stor ud-
vikling. Han er nu også begyndt 
at tage telefon.

Hans nye mentor er Kis Iver-
sen, som er ansat på Udfor-
dringen. Hun er socialpædagog 
og husker sjovt nok Troels fra 
dengang, han gik i børnehave.

Kis giver Troels en masse 
selvtillid. Til gengæld hjælper han 
hende med at forstå, hvordan IT-
programmerne virker.

- Hvordan er det at arbejde på 
Udfordringen?

- Det er rigtig godt. Det er aldrig 
de samme problemer, vi arbejder 
med. Og vi arbejder sammen som 
et team om at fi nde gode idéer. 

- Jeg er stolt af at være autist. 
Man skal ikke sætte os i båse. 
Det er ikke sådan, at alle andre 
er normale, og vi har en fejl. Alle 
mennesker er jo i virkeligheden 
forskellige, og alle har nogen fejl.

- Hvad drømmer du om i frem-
tiden?

- Min drøm er at gøre andre 
glade, slutter Troels. 

Klummen
Ung Udfordringt

Af Eva Jørgensen
eva@udfordringen

10-årige Annabell er alvorligt syg. 
Hun lider af en sjælden tarmsyg-
dom som ikke kan helbredes - i 
hvert fald ikke ifølge lægerne...
Men en dag overtaler søsteren 
hende til at klatre med op i deres 
9 meter høje klatretræ. Annabell 
falder ned og oplever et mirakel 
udover det sædvanlige. Med Jen-
nifer Garner. Baseret på en sand 
beretning. 105 minutter. 

Se fi lm med
tankevækkende indhold...

149,-

Miracles from Heaven

Tjek webshoppen:

Troels klarer sit job godt 
– fordi han er autist!

Kis Iversen var i sin tid pædagog for Troels, mens han gik i børnehave. Nu hjælper hun ham med arbejdet i Udfordringens abonnements-afdeling. 
Samtidig hjælper Troels Kis med at forstå teknikken. Foto: Mie Schmidt.

Troels Hertzum er født med infantil autisme. Men han er dygtig på computeren. 

Hvad er 
autisme? 

Der f indes mange 
slags autisme. 

For at få stillet diagnosen, 
skal man have vanskelighe-
der inden for et af disse tre 
områder:

Forestillingsevne
Kommunikation
Socialt samvær 
De fl este børn med infan-

til autisme får stillet diag-
nosen inden treårs-alderen. 
Mennesker med infantil 
autisme har vanskeligheder 
inden for alle tre områder. 

I den by, hvor jeg bor, er der indenfor det seneste årti 
bygget en ny vej, som på snedigste vis skyder genvej 
mellem motorveje og bydele. Meget originalt har de kaldt 
den Genvejen.

Det giver tit mening for mig at benytte den, men de seneste 
mange måneder har vejarbejde spærret den af. Noget, jeg 
glemmer igen og igen. En blind genvej bliver altså til en omvej, 
kan jeg afsløre.

Desværre er det ikke kun i trafi kken, jeg kender den slags om-
veje. Da jeg var purung og brændende i troen på den allermest 
helhjertede måde, fandt jeg også sådan en genvej. 

I stedet for at følge livets almindelige veje med uddannelse, 
job og løbende ansvarlighed, forpligtede jeg mig i stedet til en 
bevægelse, som krævede alt af mig til gengæld for øjeblikkelige 
mirakler og åndelig succes. 

Misforstå mig ikke. Gud var også der. Han er alle steder, hvor 
vi i oprigtighed søger ham. Og nogle mennesker er uden tvivl 
kaldet til at leve ekstraordinære liv uden for samfundets normer. 

Men som hovedregel tror jeg, at vi er kaldet til at leve som en 
del af denne verden, mens vi ikke er af denne verden. Altså at 
leve med, at Guds arbejde i os og med os tager tid. 

Genvejen misser Guds gode gerninger
I Paulus’ Brev til Efeserne i det Nye Testamente minder han 

dem om, at vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre 
de gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os. Problemet 
med at skyde genvej er altså, at den udover decideret at være 
blind og skyld i mange års omvej, også bare kan ramme forbi 
de gode gerninger, som Gud havde lagt tilrette for os på vores 
oprindelige vej.

Ville jeg have lyttet til den her klumme, da jeg var ung og 
havde fuld fart på? Det tvivler jeg nok på. Men nu er dyrtkøbt 
livsvisdom fra 10 års omvej i hvert fald givet videre.

 
Må den om ikke andet give nyt mod til dem, som trofast van-

drer i gode gerninger og misundeligt ser over på genvejen. Og 
måske også håb til dem, der som jeg, valgte den blinde genvej. 
Man kan vende om. Det tager måske lidt tid, og GPS’en skal 
måske rekalibreres. Men Gud kan godt fi nde en 
ny rute til os. 

Genvejen er blind
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Evnen I+II+III følger en 
gruppe teenagere, som 
bliver kastet ud i en kamp 
mod mørket. 

For at overvinde fjenden 
må de bruge deres sær-
lige evner og forene deres 
kræfter...

”Evnerne” tager udgangs-
punkt i Biblens nådegaver, 
og dermed er historien 
måske slet ikke langt fra 
virkeligheden? 
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ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
PR. STK. KR. 148 - HELE SERIEN KR. 400

Af Bodil Lanting

- Gud har virkelig holdt sin 
hånd over ham, da han blev 
skudt, fortæller Phil Aurichs far, 
Mike, til nyhedskanalen KSTP.

Den 36-årige Philip Aurich blev 
ramt af en kugle i maven, mens 
han var til koncert i Las Vegas den 
1. oktober. At han overlevede skyl-
des en række omstændigheder, 
som ifølge Mike kun kan skyldes 
Guds indgriben.

For det første fi k Phils veninde 
ham til at fortsætte med at løbe, 
efter at han var blevet ramt.

Dernæst mødte de to en be-
tjent, som skulle sætte vejspær-
ringer op - men i stedet valgte at 
køre Phil til hospitalet med fuld 
udrykning.

Og miraklerne fortsatte, efter at 
Phil ankom til hospitalet, hvor han 
blev tilset af Dr. Timothy Dickhudt.

- Kuglen var gået ind i hans 
venstre side, og den gjorde selv-
følgelig al mulig skade derinde. 
Men da Tim så det, sagde han til 
den anden kirurg: ”Ham her skal 
på operationsbordet nu!”, fortæl-
ler Mike Aurich.

- Jeg ved ikke, hvor længe han 
ville have overlevet, hvis han bare 

skulle have ventet, tilføjer han.

Gamle venskaber
Lægen, patienten og de pårø-

rende talte sammen og fandt ud 
af, at begge familierne kommer fra 
St. Paul i Minnesota, over 2500 
kilometer fra Las Vegas. 

- Nu viste det sig, at Dr. Tims 
far, John, som er læge der i byen, 
gik i skole sammen med min hu-
stru, Mindy, fortæller Mike. 

”Så fandt vi ud af, at Tim vok-
sede op omkring 5 gader fra vores 
hjem. Derefter viste det sig, at min 
svigermor og Tims bedstemor er 
gode venner. Det er ret ironisk: 

Mindys søn vokser op og bliver 
skudt. Og Johns søn vokser op og 
bliver den læge, som behandler 
ham. Man kommer ikke uden om, 
at det er Guds indgriben”, fastslår 
Mike Aurich.

- Gud kalder os, når tiden er 
inde. Jeg ved ikke, hvad hans 
planer er for Phil. Men Gud har 
tydeligvis stadig noget, som Phil 
skal gøre, så han sparede hans 
liv, siger Mike Aurich.

Phil er nu forlængst ude af in-
tensivafdelingen og ifølge lægen 
på vej mod fuld helbredelse.

Jeg har her i efteråret været oppe omkring Agger Tange, hvor 
jeg blev fascineret af de mange grågæs, der fl yver i formation 
i denne tid. De holder sammen for at fl yve sydpå, når de har 
kalorier nok på sidebenene. 

Som så mange naturfænomener kan også grågæssenes karak-
teristiske v-formation levere os et par sandheder om det kristne 
fællesskab. Placeringen i formationen gør, at alle fuglene har et 
godt udsyn. Ingen skygger for andre på vejen til de varme lande. 

Her kan vi sige, at menigheden har et fælles mål om at nå himlen. 
Også vi som kristne må sørge for at tage næring til os på rejsen, 
nemlig ved at leve af Guds Ord, som vi fi nder i Bibelen. 

Og så er der et vidunderligt billede i gæssenes placering i v´et. 
Det er de stærkeste og ældste gæs, som fl yver forrest og skiftes 
til at trække. Det er jo også sådan, at ”de stærke skal bære de 
svage”. Men når førerfuglen bliver træt – for det er jo den, der får 
al vindmodstanden - lægger den sig bagest og lader en anden 
fugl overtage. 

I menigheden er vi kaldet til at bære hinandens byrder, at have 
kærlighed til hinanden – i praksis. Den, som er stærk nu, må bære 
den svage, men rollerne kan hurtigt byttes om, når ting i livet ram-
mer og gør ondt. 

Det at gæssene skiftes til at tage føringer og ansvar er et 
smukt billede på omsorgen i den kristne menighed. Hvis en gås i 
formationen bliver syg eller såret, følger to gæs med den ned på 
jorden og bliver hos den syge. 

Som der står i Bibelen: ”Når ét lem lider, lider de andre med.” 
De fl este ved, hvor hårdt det er at stå alene med problemerne. 

Her kan vi også lære af grågæssene. Formationsfl yvningen betyder 
for de bagvedliggende fugle en 
energibesparelse på op til 70 % 
i forhold til at skulle fl yve alene. 

Ja, naturen er fantastisk. Selv 
en tomhjernet gås kan lære os 
noget. Og menigheden er fan-
tastisk. Vores usynlige Gps og 
vejviser er Helligånden, som læg-
ger sig forrest og giver indbyrdes 
kærlighed.

At fl yve som 
grågæssene

’Tilfældigheder’ redder skudoffer

Der var mange skudofre, men 
Dr. Timothy Dickhudt kunne 
se, at den 36-årige Phil Aurich 
skulle på operationsbordet 
med det samme. Senere viste 
det sig, at deres bedstemødre 
er veninder, fortalte nyheds-
kanalen KSTP 5 ABC den 12. 
oktober.

En række af særlige omstændigheder reddede Phil Aurich, som blev skudt i maven i Las Vegas.
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