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Mathews
Punnoose Mathew sagde ja til Jesus i In-
dien, blev døbt og fi k en profeti om, at han 
ville komme til et land, han ikke kendte. 
I Hirtshals mødte han danske Annie. Flere 
af deres børn er i dag kendte kunstnere.

Side 13.
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om, at Gud vil tage sig af 

dig – uanset hvordan din 

dag ser ud. Han kender 

dig helt ind i dit inderste 

og har omsorg for dig i 

alle livets situationer.
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Efterskoleforstander Kristian 
Andersen fik et kanonvalg i 
Ringkøbing-Skjern kommune. 
Kristendemokraterne gik frem 
fra tre til seks mandater. 

Alligevel blev Kristian Ander-
sen snydt for den borgmester-
post, som hans parti havde aftalt 
med Socialdemokraterne og SF.

Dagen efter fi k han i en direkte 
tv udsendelse at vide, at Venstre 
havde fået Socialdemokraterne 
med på en aftale om Hans Øster-

gaard  (V) som borgmester. 
Allerede ved sidste valg havde 

KD udsigt til at få borgmester-
posten. Men det lykkedes den 
siddende Venstre-borgmester 
Iver Enevoldsen at udmanøvrere 
KD og få endnu en periode. Men 
efter 8 år på posten - og 8 år 
forud i Holmsland kommune - var 
det endelig farvel til en venstre-
borgmester. Det var både Social-
demokraterne, SF og KD enige 
om. De havde en aftale. Men 
Venstre kom imellem.

Føler du dig kuppet af Social-
demokratiet? spurgte TV-Midt-
vest, efter at nyheden slap ud.

- Ja, det gør jeg. Vi havde en 
aftale om at mødes i aften, og jeg 
har ikke fået et afbud eller noget. 
De er blevet væk. Jeg er overra-
sket over, at man ikke kan holde 
en aftale med hinanden. Der var 
ikke noget, de ikke kunne få i en 
fælles konstituering med os, som 
de har fået nu, så jeg forstår det 
slet ikke, siger Kristian Andersen.

Også SF er vrede på socialde-

mokraterne i Ringkøbing-Skjern. 
- Jeg føler mig røvrendt, og jeg 

er dybt skuffet og vred. Vi havde 
en aftale om at mødes i en 16 
mand stor gruppe uden om Ven-
stre, siger Pia Vestergaard, SF.

Socialdemokraternes leder 
begrunder nu kuppet med, at KD-
lederen ikke som borgmester ville 
vie homofi le. Det kunne kommu-
nens giftefoged dog tage sig af.

Henri.

Mere valgstof s. 2 og 5.

Kristen kandidat blev igen 
snydt for borgmesterposten

Kommunalvalget

Kristian Andersen er forstander på efterskolen Solgården.
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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 november: forventning
Kodeordet for november gælder til mandag 4/12 kl. 9.
Kodeord i december: forunderlig - gælder til den 2.1.18

Ledere af KFUMs Soldaterhjem 
fi k Forsvarsministerens Medalje
Claus Hjort Frederiksen uddelte sidste fredag Forsvarsmini-
sterens Medalje til i alt fem personer. To af disse var Selma 
Schou og Judy Jochumsen, der har været ledere af KFUMs 
Soldaterhjem i Irak fra februar til juli tidligere i år.

”Jeg har ved selvsyn set, hvilken forskel Judy og Selma gjorde 
for vores soldater i Irak. De har med varme og medmenneskelighed 
givet soldaterne et unikt fristed og en tiltrængt pause fra tjenesten 
midt i en krigszone. De har gjort en stor forskel for de udsendte 
danskere, og det fortjener de anerkendelse og respekt for”, udtalte 
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. 

Det er niende gang, at medaljen uddeles. Forsvarsministerens 
Medalje er godkendt af Hendes Majestæt Dronningen og kan tilde-
les danskere og udlændinge, der har ydet en anerkendelsesværdig 
indsats. Medaljen kan også tildeles danskere og udlændinge, 
der gennem handling har ydet en frygtløs indsats, eller er blevet 
alvorligere skadet, invalideret eller er omkommet.

Bodil

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen uddelte medaljer til 
Selma Schou og Judy Jochumsen for deres indsats i KFUMs 
soldaterhjem i irak.

Gør som 
Kaya - hun 
uddelte 1750 
juleaviser
Husk at bestille ekstra eksemplarer af juleavisen, 
som udkommer i næste uge, senest tirsdag den 
28. november. Se også bagsiden.

I ugen før jul 2016 modtog 1750 
husstande i Kolding Udfordrin-
gens juleavis. Det kan de takke 
Kaya Winther for.

Hun fyldte hver dag sin ind-
købs-trolley og gik fra postkasse 
til postkasse med det gode jule-
budskab. 

- Der kunne være tre bundter 
i trolleyen - eller min rulle-marie, 
som jeg kalder den. Og da jeg 
ikke har bil, måtte jeg tilbage 
med bussen for at hente nye 
forsyninger. Så det var lidt hårdt, 
men også opmuntrende. Og så fi k 
jeg en masse motion, smiler hun.

Kristen for 11 år siden
Når Kaya syntes, at beboerne 

i Kolding skulle have avisen, er 
det, fordi Kaya selv blev kristen 
for 11 år siden efter et hårdt liv i 
bl.a. København. At fi nde troen på 
Jesus er det bedste, der er sket 
for hende. Og det må andre også 
gerne opleve, mener Kaya, som 
er førtidspensionist.

- Jeg syntes, Udfordringens 
juleavis ”Julens Udfordring” var 
rigtig god. 

Der var jo fx den artikel om 
Hans Berntsen og det fantastiske 
mirakel, som den hjerneskadede 
dreng Anton oplevede. Det var 
ham, der fi k en ny hjernehalvdel 
efter forbøn.

Jeg tror godt, det kan åbne no-
gens øjne for, at det med Gud og 
Jesus faktisk er sandt, siger hun.

Bad først til Gud
Før Kaya gik rundt bad hun 

Gud være med, så Helligånden 
gennem aviserne måtte røre 
mennesker.

- Oplevede du negative be-
mærkninger, mens du delte alle 
aviserne ud i folks postkasser?

- Nej, overhovedet ikke. Tværti-
mod fi k jeg lov at bede for to æl-
dre, som gik med rollator, fordi de 
havde problemer med balancen.

Jeg mødte dem hver for sig. Og 
de ville gerne have forbøn, da jeg 
spurgte dem, fortæller Kaya.

 - Kunne du fi nde på at gøre 
det igen?

- Ja, jeg synes, at juleavisen er 
en god anledning, som alle kan 
være med til at dele ud. Jeg kan 

faktisk ikke forstå, at der ikke er 
fl ere, der gør det.

Avisen vil indeholde interes-
sante artikler og være skrevet i 
et ikke-religiøst sprog. 

Bestil aviser nu!
Læsere, der ligesom Kaya 

ønsker at dele juleavisen ud, skal 
bestille aviser på forhånd. 

Det er også en god idé for en 
menighed eller en bibelkreds 
at stå sammen om at dele jule-
avisen ud i et boligkvarter. 

Se alt om bestilling på bag-
siden. 

(Denne artikel blev første gang 
bragt i uge 7/2017). 

Henri.

Marianne Karlsmose 
var først sikker på sit 
mandat kl. 4 om natten
Af Henri Nissen

Indtil kl. 2 på valgnatten tydede 
alt på, at Marianne Karlsmose 
IKKE kom i regionsrådet.

Den tidligere formand for Krist-
enDemokraterne fra 2002-2005 
havde efter 12 års pause sagt ja 
til at kaste sig ind i den politiske 
verden igen.

- Og jeg havde det som en fi sk 
i vandet, da jeg igen sad i panelet 
og kunne diskutere politik, fortæl-
ler den 44-årige gymnasielærer.

Hun følte også en særlig velsig-
nelse over det denne gang; som 
om dørene blev åbnet.

Allerede et år før valget be-
gyndte hun at deltage i Regions-
rådets møder som observatør. 
Hun ville være godt forberedt.

Marianne Karlsmose var par-
tiets unge håb, da hun blev for-

mand for partiet. Men en splittelse 
i folketingsgruppen gjorde det til 
en meget hård og opslidende 
periode. Marianne, som da var 
ung mor til to små børn, valgte til 
sidst at trække sig. 

Efter Karlsmose fi k Bodil Korn-
bek formandsposten, og så blev 
der for alvor uro. Partiets stem-
mesluger i Vestjylland, Tove 
Videbæk, følte sig presset ud 
af det nye formandsskab og gik 
over til de Konservative. Og ved 
landsmødet i 2008 blev Kornbek 
afsat og forlod partiet med sin fl øj 
og ungdomsorganisationen. 

Det har været meget svært for 
partiet at komme sig. Og Marian-
nes sejr har stor betydning for 
genopbygningen, specielt i Vest-
jylland, hvor partiet står stærkest. 

Men det var ellers ud til at 
glippe...

- Ja, de første tal så ud til, 

at jeg ikke kom ind. Men ved 
2-tiden blev jeg ringet op af min 
mand Birger, som havde siddet 
derhjemme med et regneark og 
vurderet tallene. Han mente, at 
jeg nu ville hale ind på de andre 
kandidater. 

Grunden var, at optællingen i 
Tarm var trukket ud på grund af 
tekniske problemer. Og det var 
her, jeg fi k fl est stemmer, fortæller 
Marianne, som også bor i Tarm 
med sin mand og deres tre børn 
på 10, 14 og 16. Den ældste er 
dog på efterskole.

Med til forhandling
- Nu begyndte det at vende, og 

jeg blev inviteret med til konstitu-
eringsforhandlinger om natten, 
selv om jeg endnu ikke var valgt. 
Det synes jeg var meget fint 
gjort af den ny regionsformand, 
Anders Kühnau (S). 

Det var godt nok en ydmyg 
position at sidde der og forhandle 
om politiske poster uden at ane, 
om jeg overhovedet var valgt eller 
ej, husker Marianne Karlsmose.

- Det lykkedes mig af få to 
vigtige poster. Jeg kom med i 
forretningsudvalget og i psykiatri-
udvalget, hvilket jeg er meget 
taknemlig for.

Så der bliver noget at sætte sig 
ind i. Jeg regner derfor med at gå 
ned i tid på det Kristne Gymna-
sium, hvor jeg arbejder.

Jeg har undervejs haft nogle 
gode samtaler med andre po-
litikere og journalister om bl.a. 
abortrådgivning, og jeg fornem-
mer, der er velvilje til at se på 
problemerne. Så jeg ser frem 
til igen at kunne udrette noget 
politisk, siger en træt, men glad 
Marianne Karlsmose.

Fire præster skal både tjene
i kirken og i byrådet efter valget
Fire præster, hhv. Venstrekandida-
terne Jørgen Pontoppidan og Peter 
Hjort Fredensborg, Socialdemokra-
ten Jens Backer Mogensen og den 
Konservative Rasmus Elkjær Larsen, 
skal kombinere præstegerningen 
med arbejdet i byrådet.

Peter Hjort Fredensborg fra Grene 
Sogn i Billund fortæller til Kristeligt 
Dagblad, at han prøver at holde politik 
og præstegerning adskilt. Samtidig 
giver præstegerningen et stort indblik 
i andres liv i mange situationer. ”Det 
giver ofte en øjenåbner, som jeg kan 
drage nytte af”, siger han. Provst Jør-
gen Pontoppidan fra Hobro-Mariager 
provsti er helt enig med ham. Han har selv siddet i byråd i 20 år 
- og det har aldrig ført til kritik, at han både er politiker og præst.

Sognepræst Jens Backer Mogensen fra Middelfart er nu genvalgt 
til sin tredje periode i byrådet. Han understreger, at han holder sine 
valgplakater på afstand af kirken - og ikke prædiker politik. ”Politiske 
præster irriterer kirkegængerne”, siger han. Samtidig oplever han, 
at folk i byrådet accepterer de erfaringer, han kommer med som 
præst. Disse erfaringer gør nemlig, at han ofte ser sagerne fra en 
anden synsvinkel og tager det etiske perspektiv med.

Rasmus Elkjær Larsen fra Aabenraa, der er præst i Missionsfor-
bundet, skal i byrådet for første gang. Han vil kæmpe for, at kristne 
ikke bliver kriminaliseret i demokratiets navn, men derimod tager 
del i den offentlige debat. ”Vi skal turde tro på, at vi er jordens salt”, 
understreger han overfor KD.

Bodil

Rasmus Elkjær Larsen 
(K) mener, at kristne 
skal blande sig orde i 
den offentlige debat.
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Af Henri Nissen

Da Steve i skolen fi k bank af 
nogle drenge, der påstod, at 
”I jøder har dræbt Jesus”, gik 
det op for ham, at hans familie 
var jødisk...

Det var ikke noget, Steve 
ellers havde skænket mange 
tanker. Han voksede op i staten 
Washington på USAs vestkyst. 

Hans forfædre var kommet 
hertil i slutningen af 1800-tallet 
fra Tyskland og Skotland, og de 
levede nu et fredeligt liv som 
andre amerikanere.

Men Steve var mere optaget 
af at tjene penge. Allerede som 
11-årig lærte hans far ham, 
hvordan han kunne investere sine 
sparepenge fornuftigt. 

I gymnasiet tjente Steve mere 
på sine forretninger ved siden af, 
end hans lærere tjente. 

Han blev senere mangemillio-
nær på en bilvask-kæde med det 
sjove navn, Diffy-Duck Carwash.

Alt tydede på, at Steve ville 
blive en succesrig jødisk for-
retningsmand. Men Gud havde 
åbenbart andre planer.

En lille sort bog
- Da jeg rejste hjemmefra for 

at gå på universitet, gav min mor 
mig en lille sort bog. Hun sagde, 
at jeg på et eller andet tidspunkt 
ikke ville vide, hvad jeg skulle 
gøre. Og så skulle jeg slå tilfæl-
digt op i bogen og læse, hvad der 
stod. Og der ville svaret være. 

Da jeg undrende kiggede på 
bogen, så jeg, at det ”bare” var 
en bibel. Skuffet tog jeg den med 
i min baggage.

På universitetet mødte jeg en 
tysker. Al min vrede og mit had 
til tyskerne over, hvad de havde 
gjort under nazismen, vældede 
frem i mig. Jeg truede ham med at 
slå ham ihjel, hvis han nærmede 
sig. Og jeg mente det. Jeg var 
sikker på, at jeg nok skulle slippe 
af sted med det uden at blive op-
daget...., indrømmer Steve.

Men en dag hørte han plud-
selig en stemme på sit værelse, 
som om en person spurgte ham 

om, hvor han ville tilbringe det 
evige liv efter døden. 

Steve troede, han var blevet 
skør. I hast fandt han sin mors 
bibel frem. Satte fingeren et 
tilfældigt sted og læste. Ordene 
gav ham det svar, han søgte. Og 
han begyndte at studere Bibelen 
og understrege versene.

Jesus er levende
Han tog imod Jesus, selv om 

han var jøde, og han blev så 
begejstret, at han råbte ude på 
gangen midt i stille-pausen, at 
”Jesus er levende”. Det undrede 
meget hans ven, som kendte ham 
fra en helt anden side.

- Jeg var en synder, og jeg var 
god til det..., bemærker Steve.

Vennen forsøgte at tysse ham 
ned, men han skyndte sig i stedet 
hen til den tyske studerende, som 
frygtede, at Steve kom for at slås.

- Nej, sagde Steve, jeg vil ikke 
gøre dig noget. Jeg kan godt lide 
dig, og jeg forstår ikke hvorfor. 
Men jeg tror, det er Jesus.

Mors hemmelighed
Da Steve senere ringede hjem 

til sin mor, sagde han:
- Sæt dig ned mor, for jeg skal 

fortælle dig noget vigtigt.
- Du er begyndt at tro på Yes-

hua, udbrød moderen og brugte 
det jødiske navn for Jesus.

- Hvordan vidste du det? ud-
brød Steve undrende. 

- Fordi jeg har bedt for dig i 
15 år, svarede moderen. Hun 
var selv blevet kristen, men efter 
aftale med Steves far talte hun  
aldrig med børnene om det, for 
jøderne anser ofte de kristne for 
deres forfølgere og Jesus som 
deres største ulykke.

Men det lykkedes alligevel 
Steves mor at lede omkring 90 
mennesker til tro på Jesus i det 
lokale område, hvor de boede.

Giv det hele væk!
Steve Lightle blev en succesrig 

forretningsmand, men pludselig  i 
1973 forlod han sin millionforret-
ning og rejste til Tyskland.

- Gud sagde til mig, at jeg 
skulle give det hele væk. Jeg sva-

rede, at det måtte han selv sige til 
min kone Judy, for jeg turde ikke. 
Og den samme dag sagde Gud 
nøjagtig det samme til hende.

Så vi gav det hele væk. 
Da dagen kom, ville jeg tage 

de 14.000 dollars, som lå i pen-
geskabet. Men Gud sagde: Det er 
ikke dine penge, Steve. 

Så jeg lod alt ligge og gik ud 
af kontoret for aldrig at vende 
tilbage.

Om aftenen ringede en kollega 
og sagde undrende: Gud har sagt 
til mig, at jeg skal overtage din 
virksomhed. 

Godt! svarede Steve lettet.
Sammen med Judy gav han 

deres hjem og møbler og bil 
væk. Kun deres bryllupsgaver 
beholdt de. 

- Vi troede jo på Jesus, og vi 
ønskede at gøre, hvad Jesus bad 
os om. Og Gud sørgede for, at vi 
fi k, hvad vi havde brug for, kon-
staterer han nu mange år senere, 
da han besøger Udfordringen på 
et kort besøg i Danmark.

Til Tyskland?
På en rejse til Sverige sammen 

med tre andre var de tilfældigt 
stoppet i Braunsweig i Tyskland. 
Og nu følte Steve, at Gud kaldte 
dem til at tage til denne forhadte 
by, som i sin tid havde givet Hitler 
hans tyske statsborgerskab. (Han 
var oprindelig østriger.)

Efter at have givet alt bort og 

være taget til Tyskland, havde 
Steve brug for at vide, hvad der 
egentlig var meningen med det 
hele. I et kristent kollektiv, som 
tog sig af narkomaner, gik han op 
i bedeværelset for at spørge Gud.

Han blev i værelset i seks 
dage, for han følte så stærkt 
Guds tilstedeværelse, at han lå 
som naglet til gulvet. Han spiste 
heller ikke noget. Og hen mod 
slutningen fi k han en vision om, 
hvad der skulle ske.

Utroligt syn i 1974: 
Sovjet vil gå i opløsning

- Sovjetunionen ville gå i op-
løsning, og de forfulgte jøder ville 
få mulighed for at rejse til Israel.

Dengang var jeg ikke klar 
over, at alt dette var forudsagt 
i Bibelen. Men i dag ved jeg, at 
der fi ndes over 60 profetier om 
jødernes hjemvenden i Bibelen. 
Men ingen af os havde troet, at vi 
skulle opleve det. Når jeg fortalte 
nogen om mit syn, afviste de mig 
og sagde: Det vil aldrig ske. 

Sovjet var lukket for udrejse, og 
man kunne ikke engang tale frit.

Men jeg følte, at Gud kaldte 
mig til denne opgave, og jeg 
begyndte  sammen med andre at 
forberede jødernes 2. udvandring. 
(Den første var jo fra Egypten.) 

Jeg skrev bogen Exodus II om 
det, Gud ville gøre, og bogen 
udkom i 1983 - ca. ti år, før det 
begyndte at ske. Jeg tror, at 

Gud ville vise os, at det ikke var 
tilfældigt, det der senere skete i 
1989 med murens fald, og 1991 
med Sovjetunionens opløsning, 
og den udvandring af jøder, der 
herefter skete. Det var Guds plan. 
Jødernes hjemvenden til Israel fra 
alle de lande, de var spredt til, 
skulle ske, før Jesus kan vende 
tilbage, siger Steve Lightle - og 
opfordrer os til at studere Bibelen.

- De profetier, der blev ned-
skrevet for fl ere tusind år siden, 
sker lige for øjnene af os i vores 
tid! siger den nu 81-årige mand, 
der nu bor på Filippinerne og 
stadig rejser meget i Asien, men 
en sjælden gang også i Europa.

Skib uden penge
I 1988 lejede han sammen 

med en ven et skib, som kunne 
sejle de første 350 jøder fra 
Odessa ved Sortehavet til Haifa 
i Israel. De havde ingen penge, 
men rederiet accepterede allige-
vel deres underskrift.

Da skibet kom til Israel og lå i 
havn seks timer, før det vendte 
tilbage til Odessa efter en ny 
gruppe, stak Judy en kuvert til 
Steve. Hun havde fået den af en 
tilfældig person. Da Steve åbnede 
kuverten lå der en check i, som 
kunne betale for transporten.

En fotograf fra UPI tog, uden 
at de vidste det, et billede af jø-
derne, der vendte hjem fra Sovjet. 
Og billedet blev bragt i aviser og 
blade over hele verden.

Sådan oplevede de, at tingene 
faldt på plads, selv når de vovede 
sig længere ud i tro, end selv de 
mest troende kristne tør.

Steve Lightle besøgte i 80’erne 
mange lande med sit budskab 
under titlen ”Let my people go” - 
”Lad mit folk rejse!” og det gjorde 
stort indtryk - også i Danmark. 

Flere steder i Skandinavien fi k 
kristne indskydelser til at indrette 
opholdssteder for jøderne, når 
den store udvandring skulle ske. 
I Sverige fi ndes sådanne steder 
med en gå-afstand på ca. 4 timer 
mellem hvert opholdssted, fortæl-
ler en kvinde, der har besøgt fl ere 
af stederne. Disse steder kom 
dog ikke i brug i første omgang. 

Ned gennem Sverige?
I 1991 var Steve med til at 

starte organisationen Operation 
Exodus og Eben Ezer, der hjalp 
jøder hjem med båd og fl y. Men 
der er stadig mange jøder i 
Rusland, som ikke kan få lov at 
rejse, bl.a. fordi de befi nder sig i 
”lukkede byer” i Sibirien. Nogle 
tror, at disse jøder på et tidspunkt 
vil begive sig mod Finland og ned 
gennem Sverige.

Exodus II er vokset til en ver-
densomspændende organisation 
i mere end 50 lande og hjælper 
fortsat tusindvis af jøder hjem til 
Israel. På de mere end 25 år, der 
er gået, har Exodus/Ebenezer 
hjulpet ca. 175.000 jøder med 
udrejse, transport og bosætning 
i Israel. Og over en million jøder 
er de senere år selv rejst derned.

- Der fi ndes ca. 15 mio. jøder i 
verden. Halvdelen bor nu i Israel. 
Jeg tror, at de sidste også vil 
vende hjem, siger Steve. 

Plads nok...?
- Man kan spekulere over, 

hvordan der skal blive plads til 
dem alle i det lille land. Men jeg 
tror, at Gud vil sørge for, at der 
bliver plads, svarer Steve og hen-
viser til de løfter om landområde, 
der blev givet til Abraham. 

Der står i 1. Mosebog 15, 18: 
”Den dag sluttede Herren pagt 
med Abraham. Han sagde: Jeg 
giver dine efterkommere dette 
land fra Egyptens fl od til den store 
fl od, Eufratfl oden”. (Gentaget i 
Es.27:12 og 1 Kong.5:4.)

(Dvs. Jordan, Libanon, det 
meste af Syrien og dele af Irak. 
Egyptens fl od/bæk er muligvis 
ikke Nilen, men en wadi, der 
fl yder øst for Sinai.) 

- Hvordan det vil ske, ved vi 
ikke. Men jeg tror, at Israel snart 
vil blive udvidet op i Libanon. Og 
når man tænker på de problemer, 
som Israel allerede har med FN i 
dag, så er det ingenting imod det, 
som vil komme. 

Men jeg har lært, at Gud fører 
sine løfter igennem, selv om de 
for os ser umulige ud, konstaterer 
Steve Lightle efter mange års 
vandring i tro.

Steve fi k besked 
om Sovjets fald 
15 år før det skete
Steve Lightle fortalte om jødernes Exodus II mens det stadig var en umulig 
tanke for næsten alle. Men de gamle profetier gik pludselig i opfyldelse.

Steve 
Lightle, 
der byder 
forfulgte 
jøder 
fra det 
tidligere 
Sovjet-
unionen 
velkom-
men 
”hjem” 
til Israel 
- efter 
næsten 
2000 år.
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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,-

Kan du spejle dig i nogle af 
personerne eller handlingen i 
serien ’Herrens Veje’? Måske 
du ønsker at forstærke eller 
bryde med noget af det?

Som kvinde har du mulighed 
for at komme med i et følgeskab 
og måske blive en bedre udgave 
af dig selv, lover psykoterapeut 
MPF Gitte Lykke og sognepræst 
Elisa Wejse. 

De to håber nemlig at starte 
deres tredje følgeskab 6. januar 
2018. Her indbydes kvinder på 
18+ til at dele liv med hianden - 
med præsten og psykoterapeuten 
som vejledere.

Elisa Wejse og Gitte Lykke har 
tidligere erfaret, at fællesskabet 
ret hurtigt bliver omsorgsfuldt, 
fortroligt og dybt, når kvinder de-
ler livshistorier og undervisningen 
er i gang.

Trygt at være åben
 En tidligere deltager fortæller: 
”Fra starten blev der aftalt 

nogle retningslinjer for, hvordan vi 
forholder os til hinandens historier 
og oplevelser. Det betyder, at man 
kan komme som man er og dele 
sin historie, følelser og oplevelser 

uden at nogle fortæller, at man er 
forkert eller kommer med gode 
råd til, hvordan man løser sit 
problem. 

Det er rigtig rart og gør det 
nemmere at dele mere personlige 
ting. Det tager jeg med mig videre 
i andre sammenhænge, for det 

er i mange situationer aktuelt 
at være bedre til at lytte og ikke 
straks rette på, give gode råd eller 
fi xe hinanden”.

Syv lørdage i 2018
Følgeskabet er over 7 lørdage 

formiddage fra januar til juni 2018. 
Man begynder med morgenmad 
og derefter undervisning samt 
gruppesamtaler om, hvordan vi 
bl.a. som kvinder kan spejle os 
i bibelens kvinder i dag. Imellem 
formiddagene samles kvinderne 
i mindre grupper i private hjem, 
hvor de deler både det lette og 
det svære liv. Forløbet afrundes 
med en retrætedag. 

Kvinde og Kvinde Imellem 
afholder samlingerne i konfir-
mandstuen, Harlev Kirkevej 11, 
8462 Harlev.

Bodil

Sognepræst og psykoterapeut 
samarbejder til gavn for kvinder
Det kristne inititiativ ’Kvinde og kvinde imellem’ starter nyt forløb til januar.

Sognepræst Elisa Wejse fra Harlev og psykoterapeut Gitte 
Lykke, Odder, starter et kursusforløb for kvinder til januar.

70 ville genopdage 
kirkens fem tjenester
Ca. 70 deltog i et en-dages se-
minar i Kolding lørdag om ”de 
fem tjenester”, som er omtalt i 
Efeserbrevet 4, 11-13.

”Og han har givet os nogle 
til at være apostle, andre til at 
være profeter, andre til at være 
evangelister og andre til at være 
hyrder og lærere for at udruste 
de hellige til at gøre tjeneste, så 
Kristi legeme bygges op.”

Det er imidlertid langt fra i alle 
kristne menigheder, at disse fem 
tjenester alle er i brug. Ofte er det 
kun hyrden - præsten.

Initiativtagerne til lederdagen 
var Mirjam Elbæk Rasmussen, 
Anette Holt Larsen, Rakul Kri-
stiansen og Hanne Christiansen.

Lederseminaret foregik på Kol-
ding Internationale Højskole, men 
var ikke arrangeret af højskolen.

Hyrder og apostle
Johs. Hansen fra Apostolsk 

Kirke i Aalborg lagde for med 
undervisning om forskellen på en 
hyrde og en apostel. 

Gennem en række bibelcitater 
viste han, at der allerede i Ny 
Testamente nævnes fl ere apostle 
end de 12, som Jesus udvalgte. 
Udover Paulus nævnes også  
Barnabas, Andronicus, Junias, 
Silas, Timoteus, Apollos som 
apostle. Og det fortsatte.

Hvor en hyrdes opgave først og 
fremmest er at holde sammen på 
hjorden - menigheden - rejste en 
apostel i kirkens første tid fra sted 
til sted for at starte og opmuntre 

nye menigheder og indtage nye 
områder for evangeliet, fortalte 
Johs. Hansen, der er hyrde for en 
menighed, men samtidig fregnes 
som en apostel indenfor sin kirke.

Ordet apostel betyder udsen-
ding og det er det samme ord, 
som på latin hedder missio, hvor-
fra ordet missionær er dannet.

Profet-testen
Pernille Liland, Roskilde, for-

talte ud fra egne erfaringer om de 
mange misforståelser om, hvad 
en profet er.

- Mange tror, at en profet er 
en sær egocentrisk person, som 
taler med en teatralsk stemme.

Mange præster er lidt bange 
for at få en profet på besøg, for 
måske siger han noget, som kan 
splitte menigheden, måske gen-
nemskuer han os og ser vores 
synd..., tænker nogle måske.

Men vi skal ligne Jesus, og 

han talte almindeligt sprog. En 
profet ser heller ikke alt. Han er 
ikke ufejlbarlig. Han bygger op og 
trøster. Og han må ikke bringe 
tjenesten i vanry, formanede hun.

Hun nævne fire tests, som 
afgør, om en profet bliver til gavn:

1) Kirketesten - Elsker du 
Guds menighed, selv om du bliv 
er såret?

2) Holder du ud, indtil der er 
gennembrud og salvelsen er der?

3) Kan du tilgive, når du bliver 
misforstået og såret?

4) Lever du et helligt liv? Gud 
bruger syndere, men et menne-
ske, der falder og falder, vil bringe 
tjenesten i vanry.

Pernille Liland mente, det var 
vigtigt med undervisning om 
profeti i dag, så kristne lærer at 
bedømme, fordi der ellers kom-
mer mærkelige teorier i omløb. 

- Profeter skal ikke kun selv 
profetere, men lære andre at høre 

fra Helligånden.
Pernille Liland har skrevet 

bogen ”Kraft, kærlighed og sund 
fornuft” (2015) og ”Gennembrud 
for lederskab” (2010).

 Evangelist og lærer
Gert Bjørsted fortalte om er-

faringer fra sin evangelistiske 
ungdom i Næstved og senere i 
bl.a. Skywalk ungdomskirken i 
Randers. Han har senest været 
præst i missionsforbundets me-
nighed i Grindsted.

 Han efterlyste, at kristne igen 
går på evangelisation ligesom i 
1970-90’erne for at hjælpe men-
nesker udenfor kirkerne til tro. 

Anette Holt Larsen fortalte, 
hvordan hun opdagede sin gave 
til at undervise. Allerede på syge-
plejerskolen underviste hun sine 
medstuderende, og senere tog 
hun sig af bibelundervisning om 
bl.a. helligåndens dåb. 

Hun så lærerens vigtigste 
opgave som en, der nedbryder 
løgne - også de religiøse løgne - 
med Guds sandheder. 

Hun forklarede, hvorfor Paulus 
i Ny Testamente skrev, at han ikke 
tillod en kvinde at undervise. Efter 
hendes opfattelse skyldtes dette 
lokale og tidsbestemte forhold, 
især den hedenske dyrkelse af 
den kvindelige guddom Artemis 
som moder til alt liv. Det var denne 
dyrkelse, Paulus tog afstand fra. 

- Alle tjenester er også åbne for 
kvinder, proklamerede hun.

Henri.

Pernille Liland og Anette Holt Larsen underviste begge.

Det hvide 
martyrium i 
Ringkøbing-Skjern

Det tegnede for en gangs skyld rigtigt godt for Kristendemokra-
terne ved kommunevalget. Kristian Andersen fra Ringkøbing-Skjern 
blev kommunens største stemmesluger med 3.200 stemmer og har 
fordoblet partiets antal af mandater til seks. Det betød, at han stod 
til at blive den nye borgmester. Men på målstregen blev Kristian 
Andersen kuppet. Hans Østergaard fra Venstre løb med posten til 
trods for, at partiet er gået tilbage. Det skete fordi Søren Elbæk 
indgik en aftale med Hans Østergaard, mens Kristian Andersen tog 
en spisepause fra forhandlingerne. Søren Elbæks begrundelse er i 
følge TV Midt Vest, at Kristian Andersen ikke vil vie homoseksuelle, 
fordi det vil skade kommunens branding og trække overskrifter i den 
national presse. Elbæk siger, at han respekterer Kristian Andersens 
værdisæt, men “synes bare ikke at han kan være borgmester”

Med denne sag må det nu være krystalklart for alle kristne kon-
servative, at det ikke bare er usædvanligt at have kristne holdninger 
i Danmark, men at det kan koste job og indfl ydelse. 

Kristian Andersens nej til at at vie homoseksuelle behøvede jo 
ikke at være noget problem, hvis den gode vilje var til stede. Skulle 
det ske, at et homoseksuelt par ønskede at blive viet på Ringkøbing 
Rådhus, så kunne viceborgmesteren træde til. 

Elbæks udsagn er et signal til andre borgere om at sådant et 
værdisæt som Kristian Andersens accepterer vi ikke. Det er tan-
kevækkende at de love, der blev lavet for at ikke at diskriminere en 
bestemt gruppe, nu betyder diskrimination for en anden gruppe. Det 
er ikke en god udvikling for demokratiet i Danmark. Og slet ikke når 
man diskriminerer mod de grundværdier, Danmark er bygget på.

Hvordan skal kristne konservative i Danmark reagere på det 
hvide martyrium som nu er pålagt Kristian Andersen? Enten 
kan man vælge at acceptere det, tie stille og rette ind. Det er der 
desværre mange kristne i Danmark, som ofte gør. Passivitet og 
konfl iktskyhed præger mange kristne miljøer, som har lært at dukke 
nakken under den militante sekularisme. Eller også kan kristne gøre 
brug af deres demokratisk ret til at kæmpe imod diskrimination og 
for at loven skal være lige for alle. Hvis ikke kristne rejser sig og 
siger stop nu, bliver det kun meget være i fremtiden. Kristne, sæt 
jer i respekt! 
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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.

Drop-ind dåb i Eliaskirken
Den 1. søndag i advent, søndag den 
3. december, er der mulighed for at 
blive døbt i Eliaskirken på Vesterbro 
i København i tidsrummet 15.00 - 
18.00.

En Drop-Ind-Dåb giver folk chancen 
for at komme lige ind fra gaden og blive 
døbt uden tilmelding. Tilbuddet er en 
mulighed fx for forældre, der ikke nåede 
at få børnene døbt, mens de var små, kommende faddere eller 
andre, der gerne vil døbes.

Kirken tilbyder dog også hjælp med at fi nde et andet tidspunkt, 
hvis det er nødvendigt, oplyser Københavns Stift. 

Under sidste drop-in-dåb i København den 8. september blev 
34 mennesker i alle aldre døbt i Kristkirken på Vesterbro.

Bodil

Af Hanne Baltzer

Ane Amaunalik Lund Hansen 
vender hjem til Grønland den 
1. december. Hun er netop 
ansat som souschef i Aasiaat 
nord for Polarcirklen, hvor 
hun 2/3 af tiden skal arbejde 
på sømandshjemmet for Sø-
mandsmissionen. Desuden har 
Blå Kors ansat hende på 1/3 tid 
til at arbejde blandt udfordrede 
familier i byen. 

Ane er uddannet socialpæda-
gog og diakon og har seks års er-
faring fra grønlandske børnehjem 
som både pædagog og arbejds-
leder. Hendes bachelorprojekt 
skrev hun om børns læring og 
dannelse i naturen.

På sømandshjemmet kom-
mer en del af tiden til at gå med 
administrative opgaver og et 
vist personaleansvar. I Blå Kors 
regi er intensionen er at skabe 
et ”Barnets blå hus”, som man 
kender fra Danmark. 

Kender begge sprog 
For 35 år siden blev hun født i 

den lille bygd Kangaatsiaq, syd 
for Aasiaat. Som 13-årig fl yttede 
hun til Danmark med sin mor 
og stedfar. Alligevel har hun en 
god baggrundsviden om, hvilken 
kultur og livssituationer grøn-
landske familier med forskellige 
baggrunde er i. 

Desuden taler hun flydende 
grønlandsk og dansk, hvilket 
bliver uvurderligt i det daglige 

arbejde.  
”Jeg vil gerne tilbage igen. 

Til naturen, den friske luft, roen. 
Samtidig glæder jeg mig til at blive 
en del af et kristent arbejdsfæl-
lesskab på sømandshjemmet. 
Det betyder noget for mig, at de 
kristne værdier også er med i 
dagligdagen. Så glæder jeg mig 
til at arbejde med familierne. 

Jeg forstår dem på mange 
måder. I Grønland pakker vi tin-
gene ind, når vi siger noget, og 
vi bruger hele vores kropssprog. 
I Danmark plaprer vi bare løs,” 
smiler hun.

Ophold i både Tanzania og 
Kenya som volontør har også 
givet hende viden om, hvor for-
skellige kulturer er, men hvordan 
man alligevel kan gøre en forskel. 

’Dansker-Ane’ vender hjem

- Det stresser at være i Dan-
mark, siger diakon Ane Amau-
nalik Lund Hansen, som nu 
skal arbejde for Sømandsmis-
sionen og Blå Kors i Grønland.

- I Grønland er der mindre stresset, men børnene bliver overset, siger dansk-grønlandsk diakon.

Pinse-efterskoles forstander
i byrådet i Mariagerfjord

Af Steen Jensen

Jens-Henrik Kirk fi k et fl ot valg 
ved kommunalvalget i Mari-
agerfjord kommune.

Han kom i byrådet for de Kon-
servative med 407 personlige 
stemmer, hvilket var mere end 
halvdelen af de 726 stemmer, 
der i alt tilfaldt partiet i hele kom-
munen.

300 af de personlige stemmer 
blev afgivet i Mariager by, hvor 
Jens-Henrik Kirk siden 2005 har 
været forstander for Mariager 
Efterskole og indtil i sommer var 
chef for pinsebevægelsens Som-
merCamp. Han var den kandidat 

fra Mariager by, der opnåede fl est 
personlige stemmer.

Ved den efterfølgende konstitu-
ering blev Jens-Henrik Kirk valg til 
2. viceborgmester, næstformand i 
Børn og Familie udvalget, ligesom 
han sikrede sig en plads i det 
vigtige økonomiudvalg.

I kommunen opnåede de Kon-
servative en samlet fremgang 
på 0.,4 procent, men i Mariager 
by var fremgangen på hele 11,3 
procent. Jens-Henrik Kirk gik bl.a. 
til valg på, at Mariager skal have 
en ny og tidssvarende folkeskole, 
ligesom han vil have gratis parte-
rapi for kriseramte ægtepar.

Jens-Henrik Kirk kommer i byrådet for de Konservative
med 407 personlige stemmer.

Forstander Jens-Henrik Kirk 
fi k fl est personlige stemmer 
fra Mariager by.

Børn bliver svigtet
”Noget af det bedste var, når 

børnene på børnehjemmet i fx 
Illussiat løb imod mig og skulle 
omfavnes. Som andre kunne de 
lide at blive set, men i Grønland er 
det mange steder sådan, at børn 
skal ses, ikke høres. Og man taler 
til dem – ikke med dem. 

Måske hænger netop det sam-
men med omsorgssvigt, og det vil 
jeg gerne modvirke. Omsorgen 
for hinanden er så vigtig. Den-
gang kaldte kollegerne på bør-
nehjemmet mig ”dansker Ane”, 
men snart blev det til grønlænder 
Ane, for de kunne se børnenes 
trivsel. Jeg gik fra minus til plus! 
Børn skal vide, de er værdifulde. 
Og sådan har vi voksne det også.” 

Danmark stresser
”Det stresser mig noget at 

være i Danmark. I Grønland kan 
man nå at kigge på hinanden, 
der er mindre hektisk og travlt. 
Jeg kan lide ansvaret og mulig-
heden for at sætte en retning. Det 
gælder på sømandshjemmet, og 
det gælder i arbejdet med famili-
erne. Derfor glæder jeg mig til at 
komme i gang.”

Nyansat i diakonalt arbejde i Grønland:

Henri Nissen blev ikke valgt
Til trods for 1.929 personlige stemmer lykkedes det ikke 
Udfordringens redaktør Henri Nissen at blive valgt til Region 
Syddanmark for Kristendemokraterne. 

Partiet var i valgforbund med tre andre små partier, men fi k ikke 
nok til et mandat. Nissen var også opstillet i Kolding kommune, 
men heller ikke det gav valg. Her opnåede valgforbundet dog et 
ekstra mandat, så byens populære borgmester Jørn Pedersen 
(Venstre) fi k absolut fl ertal med sit eget parti.

Lisbeth.

Bjarne Hartung blev 
genvalgt på Bornholm
Journalist Bjarne Hartung Kirkegaard 
blev genvalgt til Bornholms Regionskom-
mune ved valget i tirsdags.

KristenDemokraterne fi k på Bornholm 4.2 
pct. eller 1.019 stemmer, og det var nok til 
en 18. plads ud af de 23 i kommunalbesty-
relsen. Bjarne Hartung har repræsenteret 
KD på Bornholm siden 1988. Han var også 
landsformand for KD fra 2008-2011.

Jacob Bjerregaard fortsætter
Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (S), der tidligere i 
Udfordringen har fortalt om sine kirkelige rødder, fi k absolut 
fl ertal ved kommunevalget. 

Han har dog valgt at tage alle partier med i konstitueringen og 
fordelingen af poster.

Birgit fi k fremgang, 
men ikke nok
Birgit Jakobsen, som vi fortalte om i 
sidste uge, fi k fremgang ved valget i He-
densted. Men det var ikke nok til  et ekstra 
mandat, som hun havde håbet. 

KD gik 322 stemmer frem til 1153 eller 4.4 
pct. af stemmerne i Hedensted. Partiet var 
i valgforbund med Alternativet og Radikale, 
som ikke fi k mandater. Med blot 25 stemmer mere, havde valgfor-
bundet udløst et mandat mere til KD. Venstres kirkelige kandidat, 
Merete Skovgaard, fi k hele 737 personlige stemmer. 
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REDAKTØRENS SPALTE

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN                        Af Jens Fischer-Nielsen 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Matt. 25, 31-46

Den afsluttende dom
31Når Menneskesønnen kommer i sin kon-

geværdighed sammen med alle englene, så 
vil han tage plads på sin herlighedstrone, 32 

og mennesker af alle folkeslag vil samles 
foran ham. 

Da vil han dele dem op i to grupper, som 
en hyrde adskiller får og geder. 33 Fårene vil 
han anbringe ved sin højre side og gederne 
ved sin venstre. 34 Derefter vil han sige til dem 
på højre side: 

‘Kom, I min Fars velsignede! Tag det rige i 
besiddelse, som har stået klar til jer fra verdens 
grundvold blev lagt. 35 I gav mig jo noget at 
spise, da jeg var sulten, og noget at drikke, da 
jeg var tørstig. I bød mig velkommen, da jeg 
stod som fremmed, 36 og skaffede mig tøj, da 
jeg intet havde at tage på. I så til mig, da jeg 
var syg, og I besøgte mig i fængslet.’ 37 

De, der har gjort Guds vilje, vil svare: ‘Herre, 
vi har da aldrig set dig sulten og givet dig noget 
at spise, eller tørstig og givet dig noget at drikke. 
38 Vi har da heller aldrig set dig stå som frem-
med og budt dig velkommen, eller set dig stå 

uden tøj og skaffet dig noget. 39 Vi har da aldrig 
set dig syg eller i fængsel og besøgt dig.’ 40 Da 
vil han svare dem: ‘Det siger jeg jer: Hvad I har 
gjort imod selv den mest oversete af dem, som 
er mine, det har I også gjort mod mig.’ 

41 Derefter vil han vende sig til dem på sin 
venstre side og sige: ‘Bort med jer, I, der står 
under Guds dom! Bort til den evige ild, der er 
bestemt for Djævelen og hans hjælpere. 42 I gav 
mig jo intet at spise, da jeg var sulten, og intet 
at drikke, da jeg var tørstig. 43 I bød mig ikke 
velkommen, da jeg stod som fremmed, eller 
skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. 
I så ikke til mig, da jeg var syg eller i fængsel.’ 44 

Da vil de svare på samme måde: ‘Herre, vi 
har da aldrig set dig sulten eller tørstig, frem-
med eller uden tøj, syg eller i fængsel, så vi 
kunne have hjulpet dig.’ 

45 Da vil han svare dem: ‘Det siger jeg jer: 
Hvad I ikke har gjort mod selv den mest over-
sete af disse mennesker, det har I heller ikke 
gjort mod mig.’ 46 Den sidste gruppe vil gå bort 
til evig straf, men de første, som har gjort Guds 
vilje, vil gå ind til evigt liv.«

S d k M 25 31 46

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Teksten i Matt. 25,31-46 til ”Sid-
ste søndag i kirkeåret” kaldes 
”Verdensdommen”. Den fortæl-
ler os, hvordan vi gennem at 
tjene vores næste tjener Jesus: 
”Alt, hvad I har gjort mod en 
af disse mine mindste brødre, 
det har I gjort mod mig”. (Hver-
dagsdansk. Matt 25,40). 

Dette vers opmuntrer os til i 
praksis at gøre det, som er livets 
mening.

Livets mening ligger i ”Det 
dobbelte kærlighedsbud”: Du skal 
elske Herren din Gud af hele dit 
hjerte sjæl og sind – og din næste 
som dig selv. 

Og hvordan gør man det i 
praksis? Ved at lovprise Gud og 
ved at gøre godt mod næsten. Og 
man kan endda gøre begge dele 
på en gang: ”Hvad I har gjort mod 
en af disse mine mindste brødre, 
det har I gjort mod mig”. (Den 
autoriserede. Matt, 25,40).

Gud elsker, når vi som hans 
børn tilbeder og takker ham. Og 
Gud elsker, når vi som hans børn 
gør godt imod hinanden. 

Hvad er vigtigst?
Begge er vigtigst for Gud! Det 

forstår jeg let, fordi jeg er far til tre 
børn. Det ville være forfærdeligt 
for mig, om de tre elskede mig og 
gjorde alt for at gøre mig tilpas, 
men ødelagde livet for hinanden. 
Som far vil jeg begge dele: At 
mine børn elsker hinanden, og at 

de elsker mig. Ingen af delene dur 
alene. Begge er vigtigst!

Men teksten kaldes jo ”Ver-
densdommen” … skal vi så ikke 
være bange for  dommen? Nej. 
Vi skal tage teksten som en 
formaning om, at Gud hader et 
hykleri, hvor vi elsker ham, men 
ikke vores næste – for han elsker 
jo hvert eneste menneske lige så 
meget, som han elsker dig og mig.

I dette reformationsjubilæ-
umsår har vi hørt det 1000 gange: 
”Af nåde er i frelst ved tro” (Ef. 

2,8). Og Luthers formulering: ”Tro-
en alene, nåden alene, Kristus 
alene”. Man kan næsten få den 
tanke, at vi skal passe på ikke at 
gøre noget. Og så kan det blive 
meget stillestående og kedeligt 
at være kristen.  

Vi kan ikke ”gøre” os til en 
plads i Himlen. Alt hvad der skulle 
gøres, er ”gjort” af Kristus selv. 
Men han har kaldet os til at bruge 
vores energi til at gøre godt. Al 
den energi, som andre religioners 
folk må bruge for at prøve at sikre 

deres frelse, den har han sat os 
fri til at gøre godt med.

Det er godt at gøre godt
Halvdelen af livets mening lig-

ger i at gøre godt. Og den mening 
opmuntrer ”Verdensdommen” os 
til at leve helt konkret i. Og siger 
endda, at vi derved også får den 
anden halvdel af livets mening 
med. Det er godt at gøre godt – 
hvis det er godt for dem, vi gør 
det imod. 

Jeg beder næsten hver dag: 
”Herre fyld mig med din Hellig-
ånd, så jeg løber over med det, 
du fylder mig med”. Jeg tænker 
ikke, at så er det bare godt alt det, 
der ”fl yder” ud til mine omgivelser 
gennem mig. Men jeg har en tro 
på, at noget godt vil der fl yde. 
Og så skal jeg selvfølgelig også 
sætte min vilje ind på at være 
opmærksom på alle mulige behov 
hos mennesker i mine nære omgi-
velser og ude i verden og konkret 
prøve at gøre, hvad jeg kan. 

Når det lykkes, gør det mig 
glad, både når jeg ser, at det 
løftede et menneske, og når jeg 
tænker på glæden i Himlen. Tænk 
hvilket meningsfyldt liv vi får lov at 
leve – og så er der endda noget 
endnu bedre til os bagefter. 

AMEN!

NB: Hvis du stadig ikke kan 
se opmuntringen pga. frygt for 
dommen, må du læse Jesu ord 
i Johs. 5,24: ”Den der hører mit 
ord og tror ham, som har sendt 
mig, har evigt liv og kommer 
ikke for dommen, men er gået 
over fra døden til livet”. 

Dom eller 
opmuntring?

Tidl. præst i Kvaglund Kirke, Esbjerg
 og missionær i Bangladesh

Vi kan ikke ”gøre” os til en plads i Himlen. Alt hvad der skulle gøres, er ”gjort” af Kristus selv. Men han 
har kaldet os til at bruge vores energi til at gøre godt.

Jul uden Jesus?
Har du tænkt over, at vores samfund faktisk fortier kristen-
dommen? At alt, hvad der har med Gud og især Jesus at 
gøre, holdes ude af medier, skoler og fællesskaber? 

Det er specielt tydeligt her til jul, hvor det offi cielle samfund 
forsøger at holde jul uden Jesus. Selv om julen netop fejres, 
fordi Jesus blev født, og vores kalender er indrettet efter den 
begivenhed, så er det lykkedes ateister og kulturradikale at 
gøre netop Jesus til en upassende person - i julen...!

Man forsøger at erstatte den ægte jul med gøgl, nisser 
og julebryg, og en anelse humanisme - men det virker tomt.

Vi vænner os til det. Især i de gamle kirkelige bevægelser 
har mange mistet håbet om, at det kan blive anderledes.

Men hør her: Det er ikke håbløst. Situationen i Danmark 
KAN ændres. Men det kræver, at vi kristne igen fortæller om, 
hvem Jesus er, og hvad han betyder for os.

Vi må sætte Jesus på dagsordenen i julen. Det kan vi gøre 
på mange måder. Men her er én mulighed, som er let og 
konkret og praktisk mulig for næsten alle læsere:

1. Få sendt et par hundreder juleaviser. (Se bagsiden. 
Det koster så lidt i forhold til den mulige effekt.)

2. Del dem ud i et kvarter. - Hvis du har mod til det, så sæt 
dit navn eller stempel bagpå, eller kirkens, og del dem ud, hvor 
du bor. Hvis du ikke er så frimodig, så del dem anonymt ud i 
et andet kvarter. Udfordringens adresse står bagpå. 

Husk at respektere et skilt med ”Nej til reklamer” – ellers 
får vi klager bagefter.  

3. Husk at bede for dem, der får avisen i deres postkasse.
Hvis du / I forbereder uddelingen i bøn, vil I opleve meget 

mere effekt og velsignelse med juleavisen. 

På grund af dig vil hundreder blive mindet om, hvad julen 
betyder, og hvor godt det kristne budskab er. Hvem véd, hvor 
mange, der bliver opmuntret i deres mørke? Hvem véd, hvor 
mange, der i deres stille sind be’r en bøn?

For én ting kan du være sikker på: Ordet vender ikke tomt 
tilbage. Ordet skaber noget i dem, der læser. Og før eller 
senere vil det bære frugt. 

Vil du være med til at så noget godt i Danmark jord?
Der er sået meget ukrudt de senere år. Men gennem konkret 

og bevidst bøn kan du bremse væksten i ukrudtet. Gennem 
bøn kan du binde de negative åndssmagter, som er på spil, 
og som ikke vil danskerne noget godt. 

Men du véd, at Gud vil danskerne det godt. 
Jesus og hans ord er vejen til et godt liv her og 

nu - og et evigt liv efter døden. Og det er også en 
god rettesnor for et godt samfund.

Lad os bruge den mulighed, vi har op til jul!
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Af Jørgen Vium Olesen 

Arkitekt, grundlægger af 
Forlaget Scandinavia

Libanon
Hvordan kan man begrunde 

sin glæde over for den libaneser, 
hvis kristne landsby er blevet 
bombarderet igennem 7 år af 
muslimer, fordi det var en kristen 
landsby? De skulle gøre sig selv 
den tjeneste at læse bogen af 
Brigitte Gabriel ”Because they 
hate” om hendes families liv i 
Libanon, om hendes muslimske 
”venner”, der, dagen efter de fi k 
magten, blev hendes fjender og 
herrefolk. 

Eller hvordan forklarer man 
sin bejlen til islam for de koptere 
i Ægypten, hvis kirker er blevet 
nedbrændt, og som har mistet et 
familiemedlem, der blev myrdet 
af islamisterne?

Saudi Arabien
Eller den familie i Saudi Ara-

bien, der har oplevet et medlem 
blive halshugget, fordi han om-
vendte sig fra islam til kristen-
dommen. Det sker uden at blinke, 
uden at ryste på hånden. Det er 
en ordre fra Muhammed. Hvis 
nogen falder fra troen, så dræb 
dem. En ”kultuveret” fanatisme.

Eller den afghaner, der må 
fl ygte fra sit hjem, sin familie, sit 
land, fordi han er blevet kristen?

Ondskabens ideologi
Overalt i den muslimske ver-

den er dit liv i fare, hvis du 
omvender dig fra islam til kristen-
dommen. I mange muslimske 
lande er det ved lov forbudt at 
konvertere fra islam, men ikke 
omvendt. 

Der er desværre ikke så meget 
at glæde sig over, når man ser på 
de 1,6 milliarder muslimer, der er 
i verden i dag. De er bundet af 
en gudsdyrkelse, der forblinder 
mennesker, der bliver hjerneva-
skede af en  fanatisme, der får 
nogle mennesker til at udføre 
de mest bestialske selvmord-
sattentater og drab på andre 
tilfældige, uskyldige mennesker. 
Ikke engang de vilde dyr kunne 
fi nde på en sådan ondskab, det 
sker kun iblandt mennesker, der 
bliver forført af djævelske tan-
kebygninger, forskellige ismer, 
der hærger menneskehedens 
historie. Er det vigtigere at være 
nuanceret og tolerant og så blot 
glemme de millioner, der lider? 
Eller at glemme sandheden af 
frygt for terror?

Alle muslimer er ikke ens
Det er rigtigt, at det ikke er 

alle muslimer, der er terrorister. 
Men alle terrorister er muslimer. 
Jo fl ere muslimer der kommer 
til Danmark, jo større sandsyn-
lighed er der for, at vi får mere 
terror, fl ere bandekonfl ikter, mere 

kriminalitet, flere voldtægter, 
større parralelsamfund. 

Ifl g. en undersøgelse fra BBC 
i 2016 var der over 5000 ter-
rorangreb ud over jorden om 
måneden. Langt den største del 
af disse mord og terrorangreb 
bliver udført af muslimer. En del 
af de terrorister, der har været 
i Europa i de senere år, har 
været velintegrerede borgere i 
Spanien, Frankrig, England og 
Tyskland. Alligevel fandt de på 
at udføre terror. 

Palæstinenserne belønner 
terroristernes familier med en 
pension. Over 70% af danske 
muslimer sætter Sharialoven 
højere end dansk lov. En meget 
stor del af muslimerne i den 
arabiske verden og i Mellem-
østen mener, at 11. september, 
hvor 3.000 uskyldige menne-
sker blev dræbt, var en positiv 
begivenhed, en sejr for islam. Vi 
ved ikke, hvad der rører sig i et 
menneskes indre, selvom mange 
muslimer lever et stille og roligt 
liv og tilsyneladende lever mere 
efter vestlige ”kristne” principper 
end islamiske. 

Men selvom der er stor forskel 
på muslimer i verden i dag, så 
vil alle troende muslimer være 
loyale over for deres tro og 
Muhammeds befalinger, ellers 
er det et spørgsmål, om de er 
muslimer?

Muhammed et forbillede
Man må gå ud fra, at hvis 

man kalder sig muslim, så tror 
man på Muhammed, som bliver 
beskrevet som det fuldkomne 
menneske, et forbillede for alle 
muslimer. De samme handlinger, 
som Muhammed udførte for 
1400 år siden, skal alle mus-
limer også gøre i vor tid. Han 
overfaldt karavaner, stjal, røvede 
og myrdede andre mennesker. 
Han halshuggede 600 jøder i en 
landsby i nærheden af Medina, 
fordi de ikke ville anerkende ham 
som profet. Kvinderne og børne-

ne blev slaver for Muhammed og 
hans krigere, efter at de havde 
set på, hvordan deres far eller 
mand var blevet halshugget. Han 
giftede sig med en 6-årig pige og 
havde samleje med hende, da 
hun var 9 år. Det er derfor, man 
i dag har barnebrude helt ned til 
6-årsalderen iblandt muslimerne, 
som bliver gift med ældre mænd. 
De følger Muhammed. Der kunne 
skrives meget mere om de 
uhyrligheder, som Muhammed 
gjorde, det er alt sammen be-
skrevet af muslimske historikere 
efter Muhammeds død.

Han ville blive dømt
Hvis Muhammed levede i dag, 

og udførte de samme ugernin-
ger, som han gjorde for 1400 år 
siden, så var han blevet dømt 
som kriminel, en pædofi l. Ja han 
var blevet dømt som folkeforbry-
der for etnisk udrensning. Han 
ville være én af vor tids mest 
eftersøgte terrorister.

Det vigtigste her er at forstå, 
at Muhammed stadigt er et 
forbillede for muslimer, selv om 
han levede for 1400 år siden. 
Det han gjorde, det skal musli-
mer i vor tid også gøre. Derfor 
er islam uforenelig med vestlige 
værdier. Vi kan ikke skabe et ret-
færdigt samfund, hvis muslimer 
- og dermed Muhammeds liv og 
handlinger - bliver accepteret i 
vores samfund i dag. 

En 100-års plan
I 1992 udarbejdede Det mus-

limske Broderskab en 100-års 
plan for, hvordan man kan over-
tage magten i USA og gøre 
Amerika til en islamisk stat. I 
denne plan er der en mængde 
”fredelige” politiske muslimske 
organisationer, som siden er 
blevet oprettet, og som arbej-
der målbevidst for denne plan. 
En del af disse organisationer, 
som samler penge ind, er blevet 
afsløret som støtter af terrorbe-
vægelser, i USA og i hele verden.

Alle skal være som dem
Muslimer skiller sig ud fra an-

dre religioner, fordi muslimer ser 
det som en ”hellig pligt” - jihad, 
en lydighed imod Muhammed - 
med alle midler at påtvinge alle 
andre deres holdninger og syn 
på alle aspekter i samfundet. Alle 
skal være som dem. Det er lige 
fra Halal-kød, bacon, pølser og 
tildækning af kvinder til sharia-
loven, demokrati, ytringsfrihe-
den, synet på Muhammed osv.

Tænk hvis hinduerne ønskede 
at påtvinge det danske samfund 
deres kastesystem. Hvor de fat-
tige er fattige, fordi guderne vil 
det sådan. Og de rige er rige, 
fordi guderne vil, at kun de skal 
være rige. At lave om på kaste-
systemet er at gå imod gudernes 
vilje! Derfor føler de rige ingen 
forpligtelse til at hjælpe de fat-
tige. Hvis de hinduer, der er i 
Danmark i dag, ville påtvinge 
det danske samfund deres ka-
stesystem med vold og terror, 
så ville de snart blive udvist af 
Danmark. Det er indlysende, 
at det ville danskerne aldrig 
acceptere. Derfor skal vi heller 
ikke acceptere, når muslimerne 
ønsker at tvinge deres steenal-
derlov, eller religion/ ideologi fra 
før middelalderen ned over vort 
samfund i dagens Danmark.

Skuespillet forsætter
Vor tids største komedie er, 

at de muslimske ledere og stra-
teger ønsker at skjule dette for 
Vesten og de fredelige muslimer. 
Mange - selv vestlige - præster, 
politikere og ledere har aldrig 
sat sig ind i den voldelige side 
af Muhammeds liv, de har ikke 
taget sig tid til at læse kritiske 
bøger om Muhammed, som for 
eksempel: Robert Spencers 
bog: ”The Truth about Muham-
mad” Founder of the World’s 
Most Intolerant Religion. Den 
består for størstedelen af citater 
fra muslimske historikere, som 
har skrevet om Muhammeds liv, 

hustruer og de krige, han førte.
Mange tror fejlagtigt, at islam 

er ”fredens religion”, eller at 
terror ikke har noget med islam 
at gøre, på trods af at de, der 
udfører terroren, både i dag og i 
historien gør det og gjorde det i 
islams navn. Derfor blev hysteriet 
i forbindelse med Muhammed-
tegningerne så voldsomt. Teg-
ningerne rørte ved noget helt 
væsentligt, de rokker ved myten 
om Muhammed som en fredens 
apostel. De sagde sandheden 
om volden i Muhammeds hovede. 

En lysets engel
Den bedste måde at føre krig 

på er at fremstå som en lysets 
engel, som en fredens religion, 
som fl ygtninge, der har brug for 
Vestens hjælp. Og så blot infi l-
trere de samfund, de fl ygter til. 
Muslimerne har i dag ikke militær 
magt til at indtage Vesten, sådan 
som de havde det i den første 
og anden intifada. Den krig, der 
bliver ført i dag, er at udnytte 
friheden og de demokratiske ret-
tigheder, de har i Vesten. Skabe 
splid og konflikter imellem de 
forskellige partier, der er i dagens 
Danmark og i Vesten i øvrigt. Og 
så udnytte denne splid, opildne 
til konfl ikt, frygt og kaos.  

Midt i dette kaos, hvor sand-
heden undertrykkes, og løgnen 
vinder frem, er målet så at få 
magten - sandsynligvis sam-
men med de venstreorienterede 
og kulturradikale, som ikke kan 
eller vil bedømme islams sande 
natur. Sådan skete det i Libanon 
og Kosovo, som i dag begge 
er muslimske lande, hvor Sha-
rialoven gælder i halvdelen af 
Kosovo. Tænk på Serbien, der 
var en russisk ortodosk kristen 
nation, der blev besejret ved 
Natos bombardementer. 

Krig i islams hus
Men islamisterne rundt om-

kring i verden studerer Muham-
meds liv. De bruger de samme 
metoder, som han gjorde. Bruger 
terror og frygt for at få magt over 
mennesker. Islamisternes mål - 
både de politiske islamisters og 
de voldelige terror-islamisters - 
er at få magt og dominere.

Muslimsk indvandring
Hvis vi elsker vort land, vore 

børn og børnebørn, hvis vi elsker 
vores frihed, vores demokrati, 
vores kristne tro, så skal vi sige 
nej til den muslimske indvan-
dring. Nej til mennesker, der tror 
på en person, Muhammed, der 
brugte vold til at undertvinge 
mennesker og nationer, og hans 
falske opfattelse af, hvem Gud er. 

Mennesker, der tror på en 
ideologi/religion, der inspirerer 
andre til at begå terror, udøve 
kriminalitet, voldtægt, nedgøre 
kvinder og børn, og som tror 
på en religion, som ønsker at 
overtage magten i Danmark og 
i Vesten med alle midler, er ikke 
velkomne i Danmark. 

Vi kan økonomisk hjælpe 10 
gange så mange muslimer, hvis 
vi hjælper dem i de lande, der 
ligger i nærheden af det land, 
de fl ygter fra, i forhold til det som 
det koster at lukke dem ind i Dan-
mark med familiesammenføring 
osv. Lad os sige nej til den mus-
limske indvandring, som de gør 
det i Polen, Ungarn og andre øst-
europæiske lande, som kan hu-
ske, hvordan det er at leve under 
et totalitært diktatur. Lad os også 
tage afstand fra dem, der søger 
at tegne et rosenrødt billede af 
islam og dermed forråde vore 
danske kristne værdier og de 
millioner, der lider ud over jorden. 
De gør sig indirekte medskyldige 
i islamiseringen af Danmark, at 
unge danske konverterer til islam. 
De har blod på hænderne. Vi må 
være sandheden tro i kærlighed.

Vær sandheden tro i kærlighed
Det er uforståeligt, at præster og biskopper inviterer imamer til at tale i deres kirker. Ved at tegne et rosenrødt 
billede af muslimer og islam forråder vi de mange kristne og jøder, der bliver dræbt og forfulgt af muslimer.

Aktion Julehj lp
For 150 kroner kan du give 

en pakke med julemad, 
små gaver og kristne bøger 

til en fattig familie i Østeuropa.

www.missionudengraenser.dk/jul

MISSION 
UDEN 
GRÆNSER

SMS Julehjælp til  1245 (150 kr.)GI’ EN 
JULEPAKKE
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov!
Jeg har en salvedug, som har 

hjulpet mig i min depression og 
angst. Jeg har det rigtigt godt 
nu, og jeg har også fundet ud af, 
at jeg ikke skal presse mig selv 
for hårdt.

Tak for det.
Venlig hilsen

      E.S.

Kære Orla Lindskov!
Det er altid så trosstyrkende 

og opmuntrende at læse din 
Brevkasse og selv at være blandt 
dem, som fl ere gange er blevet 
helbredt gennem din tjeneste.

Lige nu nyder vi godt af min 
mands forbedrede hørelse.

Hilsen fra               
        K. 

Læsere takker for forbøn og Guds helbredelse

Kære Orla Lindskov
Man har fortalt mig, at man kan 

spørge dig om alting, og så svarer 
du i din Brevkasse.

Nu skriver jeg så til dig. Jeg 
håber ikke, det gør noget. Jeg 
håber, at du har tid til mit brev.

Jeg har mit hus og min gård at 
styre og har altid meget at bestille. 

Jeg går i kirke til jul og til påske. 
Ellers ikke. Men min hustru, hun 
gør det meget. Men jeg tror ikke, 
at jeg er værre end andre. 

Jeg har hele mit liv forsøgt at 
være et hæderligt menneske. Der 
er ikke noget menneske, jeg har 
gjort uret, så vidt jeg ved. Jeg er 
nok som folk er fl est.

Men så skete det for få dage 
siden, at min bror kom hjem fra 
udlandet. Rettere sagt fra USA. 
Vi har ikke set hinanden i tyve år. 
Han er kommet hjem for at være 
sammen med familien. Jeg synes, 
jeg kan mærke, at han nok bliver 
i Danmark. 

Da vi var børn og senere unge, 
var vi ikke fra hinanden en eneste 
dag. Der var også kun et år imel-
lem os, så vi var jo jævnaldrende. 

Vi talte med hinanden om alt, 
og vi ville det samme. Vi ville vove 
vores liv for at tjene Gud, og også 
tjene menneskene. Vi bad Gud 
om kraft til at gøre det. Det havde 

vores mor lært os.
Så gik tiden. Jeg måtte blive 

tilbage og overtage gården, da 
far døde, og så giftede jeg mig. 
Men min bror drog ud i verden 
for at tjene Gud. Sådan måtte det 

være, sagde han.
Han er altså nu tilbage, og han 

har så meget at fortælle. Det er 
underligt. Han taler stadig sådan, 
som vi gjorde for tyve år siden. 
Men han taler ikke som en dreng. 

Han er jo mand nu. Jeg kan høre, 
at han er kommet langt. Han har 
gjort det, vi talte om at gøre, da 
vi var unge, nemlig at tjene Gud. 

Han er det nu, som vi ville være 
som unge. Han har brugt sin tid i 

USA til udelukken-
de at tjene Gud og 
fattige mennesker.

Han er blevet en 
Guds tjener. Det er, 
som om han stadig 
taler vores ung-
doms sprog. Det 
sprog har jeg ikke 
hørt i tyve år. Jeg 
har tidligere talt på 
samme måde. Men 
nu er jeg blot, som 
folk er fl est.

Orla Lindskov, 
tror du, at hvis jeg 
ikke havde overta-
get gården og ikke 
fået mig en hustru, 
men også var dra-
get ud i det frem-
mede, tror du så, 
jeg ville være blevet 
som min bror?

H vo r d a n  k a n 
man tabe noget, 
som man før har 
haft?

Nu mærker jeg 
nemlig en dyb længsel efter at 
komme tilbage til det sted, hvor 
jeg var for tyve år siden sammen 
med min bror. 

Når man som jeg er gået en 
forkert vej og er blevet verdslig 

som alle andre, så kan man vel 
vende om og gå tilbage. 

Jeg forstår ikke, hvordan jeg er 
blevet sådan. Jeg har jo svigtet 
alt, hvad jeg tidligere troede på. 

Ved min brors tilbagekomst er 
jeg ligesom kommet til at se mig 
selv som i et spejl. 

Jeg elsker min familie og mit 
arbejde som landmand. Det er 
ikke det, der er noget i vejen med. 
Men jeg kan ikke fortsætte ad den 
verdslige vej. Det må blive ander-
ledes. Men Gud må hjælpe mig, 
for jeg ved ikke, hvordan det skal 
gå til. Hvordan skal jeg begynde?

For resten står min hustru 
lige ved siden af mig, mens jeg 
skriver, og hun siger, at jeg skal 
bede dig om en salvedug til min 
dårlige ryg.

Tak for at jeg måtte skrive dette 
brev til dig.

Kære landmand
Jo, jeg har tid til dit brev. Og 

som du skriver: man kan spørge 
mig om alting. Men du skal vide, 

jeg kan ikke svare på alt.
Du skriver, at du ikke kan fort-

sætte ad den verdslige vej. Det 
må blive anderledes. Du skriver 

også, at Gud må hjælpe dig, for 
du ved ikke, hvordan det skal gå 
til. Du spørger om, hvordan du 
skal begynde?

Jeg vil sige, at du faktisk alle-
rede er begyndt. Du har jo skrevet 
dette brev og spørger om hjælp til 
at fi nde tilbage til Gud. 

Gud glæder sig over, at du vil vende dig til ham

Min bror har altid tjent Gud - kan jeg stadig nå det?

Det er det første skridt på vejen. 
Du skriver også: ”Jeg kan ikke 

fortsætte. Det må blive anderle-
des. Men Gud må hjælpe mig.”

Din hjemvendte bror er blevet 
Guds hjælp til dig. Han blev det 
spejl, du skulle se dig selv i. 

Du ville det samme som din 
bror for tyve år siden. Men du lod 
det glide ud af dine hænder til 
fordel for denne verden. Du kunne 
være blevet som din bror. Men du 
har på en eller anden måde fl yttet 
din opmærksomhed fra Gud.

Du har sikkert kæmpet og slidt 
og haft møje som landmand, og 
det er al ære værd. Du har måske 
endda slidt dig en dårlig ryg til. 
Men du glemte at beholde Gud 
på førstepladsen. 

Desværre behøver man ikke at 
gøre noget særligt for at miste det 

forhold til Gud, man har haft. Hvis 
vores tanker ophører med at være 
hos Gud, så fl ytter vi på den måde 
Gud væk fra os selv. 

Men det forbillede, din bror nu 
kommer og viser dig, det skal du 
agte højt. Så højt, at du i tro og 
længsel og bøn griber efter det 
hver dag. 

Gud glæder sig inderligt over, 
at du nu ønsker at vende tilbage. 
Ja over, at du faktisk er vendt om 
på din livsvej.

Jeg har bedt over og salvet en 
salvedug til din ryg. Det er godt at 
have en hustru.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Min bror er lige kommet hjem efter tyve år, hvor han har tjent Gud i USA. Jeg har haft travlt med gården 
og har glemt Gud. Nu vil jeg gerne fi nde Gud igen, skriver en landmand.

Jeg kan ikke fortsætte 
ad den verdslige vej. 
Det må blive ander-
ledes. Men Gud må 
hjælpe mig, for jeg 

ved ikke, hvordan det 
skal gå til. Hvordan 

skal jeg begynde?
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Af Sabine Bockel

Jeg er på besøg i Wittenberg, 
hin berømte lille by ved Elben i 
delstaten Sachsen-Anhalt, og 
slentrer dovent gennem byen 
sammen med mange andre 
turister. Gaden, jeg går på, fører 
gennem den gamle bydel, fra 
den ene ende til den anden. El-
ler mere præcist: Fra det gamle 
Augustinerkloster, hvor refor-
matoren Martin Luther boede, til 
Slotskirken. Turen tager mig tolv 
minutter. Tusindvis af andre har 
gået samme vej. En af disse skil-
ler sig ud: Reformatoren Martin 
Luther. Da Luther gik denne tur, 
skælvede verden.

Den 31. oktober 1517 skal 
han efter sigende have sømmet 
de berømte 95 teser, som skulle 
udløse Reformationen, fast på 
Slotskirkens dør, og i 2017 er 
500-året for denne begivenhed 
blevet fejret verden over. Men 
Reformationen var ikke blot 
en historisk begivenhed, ikke 
blot en bevægelse, som fun-
damentalt forandrede kirke og 
samfund i det 16. århundrede. 
Den var en magtfuld indgriben 
fra Gud, et svar på den menne-
skelige nød. Dengang skaffede 
Gud sit Ord ny gyldighed. Han 
hentede sandheder i Bibelen 
frem i lyset på ny – sandheder, 
som længe havde ligget hen 
i skygge. Han viste på ny, at 
han gerne skænker nåde og 
derigennem fører mennesker 
ud af angstens fængsel og ind 
i frihed.

Det er præcis det, Gud gør igen 
og igen. Også i vores personlige 
liv. Han lytter, når vi stiller ham 
indtrængende spørgsmål. Han 
opfordrer os til gå på opdagelse i 
sit Ord og fi nde frem til de steder, 
som får os til at drage et lettelsens 
suk. Gud satte noget nyt i gang 
med Reformationen, og han er 
parat til også at gøre det muligt 
for os at opleve forandring og en 
ny start.

Hvordan ser et liv ud, når Re-
formationens ’opdagelser’ føres 
ud i livet? Når Reformationens 
”store mønt” så at sige veksles til 
mange små mønter? Når Refor-
mationen kommer helt tæt på os 
personligt?

Stil ærlige spørgsmål
På Luthers tid var der især ét 

spørgsmål, der brændte mange 
mennesker på tungen: ”Hvordan 
får jeg en nådig Gud?” De vidste, 
at ethvert menneske har brug 
for tilgivelse, men de vidste ikke 
rigtig, hvordan de skulle tage 
imod tilgivelse. Derfor levede de 
i frygt og plagedes af tanker om 
fordømmelse. 

Martin Luther kendte disse 
følelser af angst og frygt. Han var 
næsten ved at fortvivle over Gud, 
for Gud syntes at kræve noget 
af mennesker, som de på ingen 
måde kunne leve op til - nemlig 
at være gode og retfærdige. Men 
Luther stillede ærligt og utræt-
teligt sig selv disse spørgsmål og 
ledte efter svar i Bibelen. 

Og efter en længere proces 
fandt han til sidst svaret. Det stod 
jo i Bibelen og sprang ham rent 
ud sagt lige i øjnene! Mennesket 
må og kan intet udrette for at gøre 
sig fortjent til Guds retfærdighed; 
fromme gerninger gør det på 
ingen måde! Han kan kun tage 
imod den retfærdighed, som Gud 
skænker (Romerbrevet 1,17). Der 
stod jo: ”… at mennesket gøres 
retfærdigt ved tro” (Romerbrevet 
3,28). Denne erkendelse revolu-
tionerede teologien. Luther var 
stødt på den længe begravede 
sandhed i evangeliet, at vi ret-
færdiggøres af nåde. Og denne 
nåde kommer til os, når vi tror på 
Jesus Kristus.

Hvordan forholder det sig så, 
når vi lader disse Reformationens 
tanker indvirke på vores eget 
liv? Så ved vi, at det lønner sig 
at være ærlig i de spørgsmål, vi 
stiller, at lade ham se ind i de dy-
beste kroge af vores hjerte. Den 
nådens Gud, som Luther opda-
gede på ny, forskrækkes ikke over 
det, han ser. Tværtimod opfordrer 
han os til denne åbenhed: ”Udøs 
jeres hjerte for ham”, som der står 
i Det Gamle Testamente (Salme 
62,). Det gælder de dybtgående, 
eksistentielle spørgsmål – dem, 
Luther stillede. Det gælder også 
de helt specielle spørgsmål, som 
trænger sig på i vores eget liv. 
Gud tåler alle spørgsmål.

Og: Den kilde, hvor du bedst 
fi nder svar, er Bibelen. Det var 
ikke menneskelig logik, men 

Guds Ord, som havde vist vejen 
fra fortvivlelse til indre frihed. At 
leve i overensstemmelse med Re-
formationens tanker vil sige at stå 
med åbent hjerte foran Gud og 
lade hans Ord nå dig. At indånde 
frihedens luft, når vi forstår, hvad 
nåde er. Vores åndelige erken-
delse vil måske ikke – i modsæt-
ning til hos Luther – revolutionere 
teologien. Men vores liv.

At turde vove 
at begynde på en frisk

Reformationen var et kæmpe 
nyopbrud. Mange mennesker fi k 
øjnene op for, at der var noget i 
deres liv og tro, som ikke stemte, 
at de havde haft forkerte forestil-
linger om Gud, som de nu kunne 
lægge fra sig. 

Hvornår har vores liv brug 
for et nyopbrud? Det første og 
afgørende skridt tager vi, når vi 
fi nder ind til tro på Jesus Kristus 
og personligt tager imod retfær-
diggørelsens gave. Så hører vi 
til dem, som er forløst gennem 
Jesus Kristus og kan lade skyld 
og angst bag sig.

Men selv når vi har taget dette 
skridt, kan der komme tider, hvor 
vi gribes af en indre uro. Det kan i 
mildere form ligne det, Luther op-
levede: En følelse af usikkerhed. 
En indre kamp. Utilfredshed med 
det gængse åndelige liv. 

Måske har vi det ubevidst på 
samme måde – vi fornemmer, at 
der stadig må være noget andet. 
En ubestemmelig længsel kan 
mærkes indeni, som kun vanske-
ligt kan beskrives med ord. Hvad 
kan der ligge bagved? Måske 
har også vi hidtil ladet en bibelsk 
sandhed være upåagtet. Måske 
opfordringen til en endnu dybere 
fortrolighed med Jesus. Eller til at 
fi nde ind til den kærlige far i Gud. 
Eller vi mærker længslen efter at 
blive mere fyldt af Helligånden. 
Måske bliver vi også bevidste om, 
at vi har været for stærkt optaget 
af menneskelige traditioner og for 
lidt af Guds tale til os. At vi hidtil 
kun har udlevet en del af det, Gud 
gerne vil have os til, og som han 
vil overøse os med. 

Når vi bliver utilfredse med 
vores trosliv, er det måske et 
fi ngerpeg fra Helligånden. Den 
vil gøre os opmærksom på, at 
Gud allerede er i gang med at 

åbne døren ind til noget nyt. At 
han vil skænke os et nyopbrud, 
men stadig venter på, at vi skal 
være rede. At leve i overens-
stemmelse med Reformationens 
tanker kan betyde, at vi ikke skal 
fortrænge denne længsel, men 
bede Helligånden føre os ind i det 
nye – også selvom vi endnu ikke 
ved, hvordan det vil se ud. 

Sæt pris på hverdagen
En stor del af vores liv bygger 

på hverdagen. At opdage og 
værdsætte dagligdagens små 
og store gøremål er en af Re-
formationens frugter. Tidligere, i 
middelalderen, var den fremher-
skende mening den, at enhver, 
som tilbragte størstedelen af sin 
tid i bøn, var mere ”from” end 
den, som udførte helt almindeligt 
arbejde.

Med sine nye tanker får Luther 
ryddet grundigt op i denne tanke-
gang. For ham er det afgørende, 
om vi lever vores hverdag i kærlig-
hed til Gud og mennesker eller ej. 
Hvis vi gør det, er vores hverdag 
en gudstjeneste, også når vi ikke 
beder, men går på arbejde, skifter 
bleer, gør rent, reparerer ting, 
ordner regnskaber, og hvad der 
ellers falder for. I en prædiken fra 
1532 siger Luther: ”Hvis du spør-
ger en ubetydelig stuepige, hvor-
for hun fejer gulve, vasker fade af, 
malker køer, så kan hun svare: 
’Jeg ved, at mit arbejde behager 
Gud …’” Ordene minder om det, 
Paulus skrev til kolossenserne: 
”Hvad I end gør i ord eller gerning, 
gør det alt sammen i Herren Jesu 
navn” (Kolossenserbrevet 3,17). 
Og hertil hører bøn naturligvis 
også – Luther skrev på opfordring 
af sin barber, altså sin frisør, en 
vejledning i, hvordan han kunne 
bede til hverdag. 

Denne inspiration fra Refor-
mationen kan hjælpe os til at 

sætte hverdagens betydning i 
perspektiv, hvis den leves i tro. 
Vi virker herved ind på de men-
neskers liv, som vi har omkring 
os. Den almindelige hverdag er 
ikke mindreværdig, den kan få 
velsignelsen til at brede sig i ringe. 

På det ”nære” plan betyder re-

formation, at også vores person-
lige verden kan ”løfte sig”. Gud 
kan igen og igen forandre vores 
liv og åbne døren ind til noget nyt.

Sabine Bockel er præst og bor 
i Wetzlar. Bragt med tilladelse fra 
kvindemagasinet Lydia.

Har du brug for 
en personlig 
reformation...?
Er du utilfreds med dit trosliv, er det måske Helligånden der arbejder i dig.

Når vi bliver utilfredse med vores trosliv, er det måske et fi ngerpeg fra Helligånden. Den vil gøre os 
opmærksomme på, at Gud allerede er i gang med at åbne døren ind til noget nyt.
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Kina oplever ikke blot en 
økonomisk revolution 
i disse år. Men også en 
kristen! For 40 år siden 
var der 5 millioner kristne 
i Kina. I dag er der mindst 
80 millioner. Fortsætter 
udviklingen, vil hver 
tredje kineser være 
kristen om 30 år. 
   
Det er den største religiøse 
forandring af et folk i verdens-
historien. Og stadig lever de 
fleste kristne i skjul, fordi re-
ligionsfriheden er begrænset. 
Hvordan organiserer de sig? 
Og hvad kommer den kristne 
revolution til at betyde for 
resten af verden?
 
Det giver journalist KIM SCHOU 
svar på i sin spændende bog 
gennem reportager og interviews 
med undergrunds-kirkeledere, 
samt danske og udenlandske ek-
sperter. Portrætter og personlige 
beretninger krydres med seneste 
statistikker og fakta.

Læs også bogen om “Den Him-
melske Mand” - en af de kristne 
pionérer i Kina, som har siddet 
i fængsel og været udsat for 
tortur på grund af sin tro. Men 
troen sejrede! Han besøgte for 
nylig Aalborg og talte til 800. 
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Tusinder af lansbyboere i det 
sydøstlige Kina har angiveligt 
fået påbud om at fjerne kors og 
kristne billeder og erstatte dem 
med fotos af præsidenten, hvis 
de vil have socialhjælp.

Det skriver The South China 
Morning Post. Ifølge avisen min-
der den nye politik om den per-
sonkult, der i sin tid blev skabt 
omkring republikkens grundlæg-
ger, Formand Mao Zedong.

Hvad er årsag til fattigdom?
Præsident Xi har sat som mål 

at have udryddet fattigdom i 2020. 
Derfor besøger kinesiske em-
bedsmænd de fattige landsbyer 
for at overtale folk til at rette ind 
i forhold til kommunistpartiet, så 
de kan få løst deres problemer.

Formanden for Huangjinbus 
folkekongres, Qi Yan, forklarer 
initiativet som følger: ”Mange 
husstande er blevet fattige som 
resultat af sygdom i familien. 
Nogle har vendt sig til tro på 
Jesus for at blive helbredt.

Men vi prøver at fortælle dem, 

at sygdom er noget fysisk, og de 
eneste mennesker, som virkelig 
kan hjælpe dem, er kommunist-
partiet og Generalsekretær Xi.”

Qi har også hånet de kristne 
og kaldt dem ”uvidende”, fordi de 
tror, at Gud vil hjælpe dem.

I Huangjinbu er der blevet ud-
delt over 1.000 portrætter af Xi, 
for at folk skal hænge dem op i 

deres hjem.
Embedsmanden fra kommu-

nistpartiet har efterfølgende ud-
talt, at kristne ikke behøver at 
fjerne alle deres ikoner. Han 
hævder samtidig, at partiet støtter 
trosfrihed.

Men de troende i Yugan har 
ikke oplevet trosfrihed.

- Nogle familier satte bibelvers 
op på deres fordør til nytår og 
nogle har hængt billeder af et kors 
på døren. Men de er blevet revet 
ned, siger en af borgerne.

Nogle af de troende blev tvun-
get til at fjerne billederne.

- De er alle troende, og de 
ønskede selvfølgelig ikke at tage 
billederne ned. Men der var ikke 
andet at gøre. Hvis de ikke gik 
med til det, fi k de ikke deres andel 
af støtte fra velfærdsydelserne, 
fortæller borgeren.

Xi bliver farlig
Xi Jinping konsoliderede sin 

magt under den 19. partikongres 
i oktober, hvor han fi k indskrevet 
sit navn i partiets principprogram. 
Og da man ikke har udpeget hans 

efterfølger, forventes Xi at regere 
i mange år endnu.

Lederen af ChinaAid, Bob Fu, 
siger til The Christian Post, at der 
er tale om en bekymrende ud-
vikling for Kinas kristne. Han ser 
tydelige tegn på, at det ateistiske 
parti prøver at ”opnå total kontrol 
over alle livssituationer” både for 
kinesiske borgere og deres kirker.

Ifølge det katolske nyhedsbu-
reau UCANews har den kinesiske 
propagandamaskine travlt med at 
fremstille Xi som en ”frygtløs na-
tionalistisk leder, en stærk mand, 
som kan sikre Kina dets ”retmæs-
sige plads” i verden som helhed 
og i regionen i særdeleshed.

”Der er både tale om en opgra-
dering af Xis image og ødelæg-
gelse af formodede fjender. Disse  
er ofte grupper eller personer, 
som bare ønsker at ændre sy-
stemet og som har omsorg for 
borgerne og deres rettigheder, 
intet andet”, tilføjer UCANews.

Bodil

Jesus-billeder skal erstattes 
med fotos af præsident Xi
I dele af Kina får fattige kun hjælp, hvis de viser loyalitet mod Xi Jinpeng.

Kristne billeder skal erstat-
tes med et foto af Xi Jinping, 
hvis fattige kinesere ønsker 
socialhjælp.

Unge irakiske muslimer har 
genopbygget Iraks næststør-
ste kirke for at opfordre deres 
fordrevne kristne naboer til at 
vende hjem efter nedkæmpel-
sen af Islamisk Stat.

– Dusinvis af unge muslimske 
frivillige fra Mosul deltog i restau-
reringen af den kaldæisk-katolske 
kirke i centrum af Talkif-distriktet. 
Det er landets og regionens næst-
største kirke, fortalte Musallam 
Fadel al-Hayali, en lokal aktivist, 
til det tyrkiske nyhedsbureau 
Anadolu.

Talkif-distriktet ligger i Iraks 
nordlige Ninive-provins, omtrent 
18 kilometer nord for Mosul. Gen-
opbygningsarbejdet på kirken, 
der blev bygget i 1912, har bl.a. 
inkluderet fjernelse af murbrokker 
og brandskadet inventar samt 
genopbygning af kirkeklokkerne.

– Restaureringen af denne 
kirke er en invitation til vore 
kristne naboer, som fl ygtede fra 
byen tidligere, om at komme 
hjem til deres hjem og praktisere 
deres tro i fred og sikkerhed, siger 
al-Hayali.

Talkif-distriktet blev erobret af 
terrorgruppen IS i 2014. IS tvang 
dengang titusindvis af lokale 
indbyggere - især de kristne - til 
at fl ygte fra området. I august i år 

blev terrorgruppen endelig udvist 
fra distriktet - og fra den nærlig-
gende by Mosul.

Over 15.000 hjemvendt
Forrige måned udtalte Iraks mi-

grationskontor ifølge Iraqi News, 
at over 15.000 flygtninge var 
vendt tilbage til deres hjemsteder 
i Ninive på to dage. 

Menneskeretsgrupper har tid-
ligere oplyst, at mange fordrevne 
modsætter sig hjemvenden på 
grund af de dårlige levevilkår i 
hjembyerne og de alvorlige ska-

der på bygninger og andre dele 
af infrastrukturen. De irakiske 
myndigheder har planer om at 
bringe alle fl ygtninge hjem inden 
udgangen af 2017. 

Kaldæerne var terror-mål
De fl este medlemmer af den 

kaldæisk-katolske kirke hører 
hjemme i Nord-Irak og i græn-
seområderne i Syrien, Tyrkiet 
og Iran, en region som omtrent 
svarer til det gamle Assyrien.

Assyrerne i Nord-Irak og nord-
øst-Syrien har de senere år været 

et mål for islamisk terrorisme. As-
syrerne har derfor allieret sig med 
grupper som kurdere, turkmenere 
og armenere, når de blev angre-
bet af al-Qaida, IS, Nusra Front 
og andre Wahhabi-islamister.

I 2014 angreb terrorister fra 
IS assyriske byer og landsbyer i 
Nord-Irak og nordøst-Syrien. Det 
gik bl.a. ud over byerne Mosul, 
Kirkuk og Hasakeh, som har store 
assyriske befolkninger. 

IS’ grusomheder har inkluderet 
slaveri, halshugning, korsfæ-
stelser, barnemord, voldtægt, 
tortur, tvangsomvendelse, etnisk 
udrensning, røveri, kidnapninger 
og afpresning i form af ulovlige 
skatter på ikke-muslimer. Huse 
og ejendele tilhørende assyrere, 
som blev fordrevet fra deres hjem 
i byer som Mosul, blev overgivet 
til IS-terrorister eller lokale sunni-
muslimer. 

Samtidig har assyrerne måttet 
se deres gamle arv og kulturskat-
te blive skændet. Det er gået ud 
over arkæologiske steder, bron-
zealder- og jernaldermonumenter 
samt mange assyriske kirker og 
klostre, som systematisk er blevet 
vandaliseret og ødelagt af IS. 

KPK/Bodil

En gruppe unge muslimer har hjulpet med at genopbygge en 
stor kaldæisk-katolsk kirke nord for Mosul. Arkivfoto.

Muslimer har restaureret kirke 
for at få kristne tilbage til Irak

Norge: Tørlagt entertainer 
inviterer til alkoholfrit juleshow
Tre uger før premieren har entertainer 
Morten Gjerløw Larsen (39) booket 
næsten 500 gæster til sit alkoholfrie 
juleshow ”Jul i Bukta” på Norsk Lu-
thersk Missions Solbukta Leirsenter 
i Fredrikstad.

– Jeg kan dårligt tro, det er sandt! Vi 
har en respons over al forventning! siger 
entertaineren til lokalavisen Demokraten.

Morten Gjerløw Larsen var selv afhæn-
gig af alkohol i 15 år,  men blev tørlagt for 
knap fi re år siden. Siden da har han ved mange lejligheder talt om 
det alkoholfrie liv.

– Jeg tror, der er fl ere, end vi aner derude, som er kede af at for-
binde julefrokoster med et voldsomt alkoholindtag, eller fylderi om du 
vil. Skal du til julefrokost med arbejdspladsen, er formålet for enkelte 
at drikke sig plørefulde. Den slags mener jeg i hvert fald ødelægger 
stemningen, siger Gjerløw Larsen. Og de mange tilmeldte fi rmaer 
og privatpersoner til det alkoholfrie juleshow tyder på, at han har 
ret. Han vil derfor holde endnu en alkoholfri forestilling i december.

Før behandlingen i 2014 bad Morten Gjerløw Gud om hjælp.
- Det føltes naturligt, selv om jeg ikke har været specielt kristen 

før, sagde han til avisen Fredrikstad Blad i 2014. Senere er Morten 
og hustruen Renate blevet engageret i NLMs lejrcenter Solbukta.

Bodil  

Konverteret muslim fri efter
to års fængsel i Kasakhstan
At dele evangeliet kostede Yklas to år bag tremmer. Han blev 
løsladt i oktober, skriver ÅbneDøre.

Den nu 56-årige Yklas Kabduakasov var konverteret fra islam 
og havde delt evangeliet med andre. Derfor blev han idømt fæng-
selsstraf for ”ulovlig distribution af religiøse materialer” og for at 
opfordre til had. 

Yklas’ gravide kone og parrets otte børn har fået hjælp af fl ere 
enkeltpersoner, kirker og organisationer, så hun kunne brødføde 
familien. Forleden vendte Yklas så endelig hjem til sin familie, der 
nu tæller ni børn.

Bodil
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I Nepal er det ikke en selv-
følge at kunne stille op til 
lokalvalget – især ikke hvis 
man er kvinde, kasteløs og 
analfabet. Men den tendens 
bliver nu brudt af blandt andet 
unge Lalparu Sunar.

I Danmark er valget til landets 
by- og regionsråd lokaldemokrati, 
når det er bedst.

Men hvad med nye demokra-
tier, der er knap så veludviklede 
som det danske? Det kan 27-åri-
ge Lalparu Sunar fra Nepal tale 
med om. Som kvinde, kasteløs og 
analfabet havde hun ikke store 
chancer for at blive valgt ind i et 
af Karnali-provinsens lokalråd. 
Men det blev hun – takket være 
en læsegruppe fra Mission Øst.

Nepals lokalrådsvalg svarer til 
det danske kommunalvalg, men 
på grund af mange års konfl ikt 
og ustabilitet i landet har der ikke 
været sådanne valg i 20 år. 

Læsegruppe 
blev vendepunkt

Der er meget få kvinder i de 
nepalesiske lokalråd, og er man 
kasteløs ’dalit’ som Lalparu, bliver 

man betragtet som urørlig og er 
derfor udstødt af det almindelige 
samfundsliv. Kan man så - oven 
i alt dette - hverken læse eller 
skrive, er det nærmest umuligt at 
stille op til valg.

Det hele startede, da Lalparu 
ikke kunne oprette en bankkonto 
- fordi hun ikke kunne skrive sit 
navn på papirerne. Det ville hun 
ikke finde sig i! Derfor meldte 
hun sig til en af Mission Østs 
læsegrupper, hvor hun lærte at 
læse og skrive og lærte sine ret-
tigheder at kende. Og så samlede 
hun mod til at stille op til lokalvalg 
– og blev valgt ind.

- Jeg plejede at være nervøs 
og ryste, når jeg skulle tale, så 
jeg forblev tavs. Nu har jeg fået 
en stemme til at sætte emner på 
dagsordenen, tale med menne-
sker og endda holde taler i store 
forsamlinger, siger hun.

Bekæmper diskrimination
Lalparu sætter nu en lang 

række sager på den lokalpolitiske 
dagsorden:

Hun vil styrke udviklingen for 
fattige og marginaliserede kvinder 
og hjælpe kvinder, som har været 

udsat for vold på grund af deres 
køn. Hun vil kæmpe imod tvungne 
ægteskaber, børneægteskaber, 
fl erkoneri, diskrimination af lavere 
kaster og isolation af kvinder un-
der deres menstruation.

Ud over Lalparu blev 13 kvinder 
fra Mission Østs læsegrupper 
valgt ind i Karnalis forskellige 
lokalråd. Mission Øst har i en år-
række oprettet læsegrupper for 
kvinder i det vestlige Nepal med 
støtte fra blandt andet Danmarks 
Indsamlingen.

Lammende fattigdom
Lalparu Sunar blev født ind i en 

fattig dalit-familie. De kasteløse 
dalitter lever på bunden af det 
nepalesiske samfund og omtales 
som ’de urørlige’.

Hvis nogle af naboerne fra de 
andre kaster ved et uheld kom 
til at røre ved Lalparu eller én i 
hendes familie, skyndte de sig at 
sprøjte sig med vand for at blive 
rituelt rene igen. Og hun måtte 
pænt vente med at bruge lands-
byens fælles vandhane, indtil der 
ikke var andre i nærheden.

Denne udelukkelse fra fæl-
lesskabet holder dalitterne fast 

i lammende fattigdom. Og fordi 
kvinder i Nepal generelt lever 
under hårdere vilkår end mænd, 
udgør dalit-kvinder som Lalparu 
en af de mest udsatte grupper i 
det fattige område.

En engageret kvinde
Lalparus situation er nu helt 

vendt på hovedet, og hun er 
blevet en travl kvinde, der er en-
gageret i lokalsamfundet. Ud over 
at være læsegruppens kasserer 
er hun viceformand i landsbykom-
munens kvindenetværk og med-
lem af distriktets kvindenetværk. 

Hun har arbejdet for at fødeva-
rehjælp bliver uddelt retfærdigt, 
hun har deltaget i en kampagne 
for bedre lægehjælp, og hun er 
med i et femårigt projekt, der skal 
sikre rent drikkevand. 

Det er med disse erfaringer i 
rygsækken, at hun nu også har 
kastet sig ind i lokalpolitik. Et 
engagement, der begyndte i en 
af Mission Østs mange læse-
grupper.

Svend/Bodil

Lalparu var analfabet – 
nu er hun lokalpolitiker

- Jeg plejede at være 
nervøs og ryste, når 

jeg skulle tale, så jeg 
forblev tavs. Nu har jeg 

fået en stemme til at 
sætte emner på dags-

ordenen, tale med men-
nesker og endda holde 

taler i store forsam-
linger, siger Lalparu fra 
Nepal. Hun er nu blevet 

lokalpolitiker takket 
være en læsegruppe fra 

Mission Øst.

IS truer Vatikanet med ’juleangreb’ 
Islamisk Stat har i en propaganda-video truet med et 
”Juleblods-angreb” mod Vatikanet.

I videoen ses en maskeret bevæbnet person køre mod Vatikanet 
med en rygsæk, der må formodes at indeholde en bombe.Videoen 
har teksten ”Juleblod. Bare vent...” 

Ifølge Fox News har IS mange gange angrebet netop ved juletid. 
Det skete fx i 2015 i San Bernadino i Californien, hvor 14 mennesker 
blev dræbt. IS har også taget skylden for angrebet mod St. Marks 
Cathedral i Kairo i december 2016, hvor 28 kristne blev dræbt.

Terrorgruppen prøver at markere sig på nye måder, fx med 
isolerede angreb i Vesten, i takt med at ”kalifatet” taber terræn i 
Mellemøsten. For IS er Vatikanet et centralt mål, der repræsenterer 
både kristendommen og Vesten. I Vatikanet og andre steder er der 
øget fokus på sikkerheden op til jul.

Bodil

Af Bodil Lanting

GracePointe Church, en 
større evangelisk menighed 
i Nashville-området, som i 
2015 åbnede for vielser af 
homoseksuelle, må nu sælge 
sin ejendom til en voksende 
bibeltro menighed.

Efter udmeldingen om accept 
af LGBT-grupper blev kirken og 
pastor Stan Mitchell portrætteret 
i Time Magazine. Her blev Grace-
Pointe beskrevet som ”en af de 

første evangelikale megakirker i 
landet, som åbent går ind for fuld 
lighed og inklusion af LGBTQ-
grupperne.”

GracePointe, som på en nor-
mal uge ville se 700-800 kirke-
gængere, kvalifi cerede dog ikke 
helt til betegnelsen ”megakirke”, 
der normalt bruges om kirker 
med 2.000 deltagere ved guds-
tjenesterne.

I GracePointe forlod både med-
lemmer af ældsterådet og halv-
delen af de 2.200 medlemmer 
kirken efter LGBT-erklæringen i 

2015. En gæst talte kun 240 kir-
kegængere ved en gudstjeneste 
for nylig.

Værdien af GracePointes byg-
ninger og den 90.000m2 store 
grund raslede ned fra 7.5 million 
dollar til under 5. mio. Tabet af 
over halvdelen af medlemmerne 
fi k menighedens ledelse til at fyre 
ansatte, indføre nedskæringer 
- og sætte ejendommen til salg.

Pastoren fortryder 
Pastor Stan Mitchell har i et 

interview med The Christian Post 

indrømmet, at beslutningen om at 
vie homofi le blev gennemtrumfet 
af ham selv, fordi han havde 
en særlig status som kirkens 
grundlægger. Han fortryder nu sin 
beslutning fra 2015, som hverken 
blev bakket op af et fl ertal i besty-
relsen eller i menigheden.

- Jeg skulle have sagt til ledel-
sen, at jeg ikke længere kunne 
sige nej, når samkønnede par bad 
om at blive gift. Så kunne ledel-
sen have taget stilling til sagen, 
forklarer Stan Mitchell.

Menighed halveret efter accept af homovielser

Tysk kirke anerkender messianske 
jøder - men ikke jødemission
Den tyske evangeliske kirke (EKD) 
har udgivet et skrift, som handler 
om messianske jøder. Men samti-
dig afviser EKD jødemission, skri-
ver Den danske Israelsmission.

EKD mener ikke, at kristne er kaldet 
til at missionere for jøder, da Bibelens 
Gud er Israels Gud – også for den 
ikke-omvendte jøde.

Det har fået Avi Snyder, leder af den 
europæiske afdeling i Jews for Jesus, 
til at skrive et modsvar. Han begrunder 
ud fra Ny Testamente, at Guds frelses-
plan gennem Jesus i lige så høj grad 
er tiltænkt jøderne som hedningerne. 

I Den tyske ev. kirkes skrift hedder 
det: ”Gud er trofast mod sit folk. Når vi som kristne knytter os til 
den nye pagt, Gud lavede i Jesus Kristus, knytter vi os samtidig til, 
at Guds pagt med hans folk Israel stadig står ved magt… Derved 
står det klart, at kristne ikke er kaldet, uanset deres mission i ver-
den, til at vise Israel vejen til Gud og hans frelse,” skriver Irmgard 
Schwaetzer, formand for den tyske ev. kirkes synode. Hun fortsætter: 
”Al bestræbelse på at overtale jøder til at skifte religion modsiger 
dermed vores tro på Guds trofasthed og udvælgelsen af Israel.”

Dette mener EKD er forudsætningen for den positive dialog mel-
lem kristne og jøder, der på mange måder har været udfordret af 
Tysklands rolle under 2. Verdenskrig. ”På trods af dette, vil samtalen 
med messianske jøder ikke blive grundlæggende afvist hvad angår 
vores fælles tro på Jesus Kristus,” konstaterer Schwaetzer. 

Jesus er først og fremmest messias for jøder 
I sin reaktion på EKD’s publikation om messianske jøder skriver 

Avi Snyder fra Jews for Jesus: 
”I EKD’s publikation Judenchristen – jüdische Christen – ”mes-

sianische Juden”, konstaterer Dr. Irmgard Schwaetzer, at “Jews 
for Jesus eller messianske jøder, er en selvudnævnt bevægelse, 
der har været aktiv siden 1970’erne i USA og siden begyndelsen 
af 1990’erne i Tyskland”.

Vi ved fra Det nye Testamente, at størstedelen af Jesus’ første 
følgere, inklusive apostlene, var hans med-jøder. Vi er glade for, at 
den tyske evangeliske kirke har taget et skridt og anerkendt vores 
eksistens. 

Vi ser frem til den dag, hvor EKD vil tage et skridt videre og støtte 
den sag, der var så nær Jesus’ hjerte, nemlig at bringe evangeliet 
til hans jødiske folk, som han elsker og længes efter at frelse. Det 
var hans kærlighed til os jøder, der drev ham til at rejse ”omkring i 
hele Galilæa, undervise i synagoger, prædike evangeliet om Riget 
og helbrede al sygdom og lidelse blandt folket” (Matt. 4,23). 

Det var hans kærlighed til os jøder, der fi k ham til at instruere sine 
følgere i de første dage af hans præsteskab til at ”gå til de fortabte 
får af Israels hus. Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær!” 
(Matt.10,6-7). 

Takket være de første jødiske missionærers anstrengelser, så-
som apostlen Paulus’, blev Guds plan om at bringe evangeliet til 
hedningenationer ført igennem. Men selv Paulus huskede altid, at 
evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, ”jøde først” 
såvel som ikke-jøder (Romerbrevet 1,16).” 

Jesus må være alt for alle
I Den Danske Israelsmission glæder man sig over, at den tyske ev. 

kirke har taget et skridt henimod en dialog med messianske jøder. 
- Vi håber, sammen med Avi Snyder og Jews for Jesus, at de en 

dag vil tage skridtet videre og støtte udbredelsen af evangeliet til 
jøder. Som Kai Kjær-Hansen, tidligere formand for Israelsmissionen, 
har sagt det: ”Hvis Jesus ikke er Messias for jøder, er han heller 
ikke Kristus for hedninger. Enten er Jesus alt for alle, ellers er han 
slet ikke noget for nogen”, skriver Israelsmissionen.

Bodil

- Jesus selv gik til de 
fortabte får af Israels hus, 
fastslår Avi Snyder fra 
Jews for Jesus.
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Af Eric Metaxas og G. Shane 
Morris fra BreakPoint.org
Oversættelse: Bodil Lanting

For 100 år siden stormede 
bolsjevikkerne Vinterpalad-
set i Petrograd, hovedsædet 
for Ruslands regering. De 
overtog postkontorer, togsta-
tioner og telegrafer i nattens 
mulm og mørke. Da folk næ-
ste morgen vågnede i den 
russiske hovedstad, befandt 
de sig i det, som David Sat-
ter har kaldt ”et anderledes 
univers”.

Dette univers var kommunis-
tisk. Vladimir Lenins såkaldte 
”Oktoberrevolution”, som foregik 
i november ifølge den gregorian-
ske kalender, havde til formål at 
etablere verdens første marxisti-
ske stat. 

Totalitære regimer 
i en tredjedel af jorden

Efter en lang borgerkrig opstod 
De Forenede Sovjetrepublikker, 
det største tilbageslag for den 
vestlige civilisation siden Roms 
fald. Kommunismen kom til at 
regere en tredjedel af planeten, 
tvang halvanden milliard menne-
sker ind under brutale, totalitære 
regimer og efterlod over 100 mil-
lioner lig i sit kølvand.

De mange mennesker døde, 
som Satter beskriver det i The 
Wall Street Journal, fordi det 
kommunistiske verdensbillede 
ser staten som det højeste, en 
erstatning for Gud selv. Staten er 
ufejlbarlig, den sprænger mora-
lens grænser og kræver absolut 
lydighed af sine borgere.

Himmel eller helvede?
Karl Marx lærte, at kun en 

sådan stat, der handler for sit 
folk, kan bryde den økonomiske 
undertrykkelse og den private 
ejendoms lænker og dermed 
skabe ”et nyt menneske”. 

Denne type menneske, som 
fremstilles på sovjetiske propa-
gandaplakater med svulmende 
muskler og stålsat blik, vil kun 
være villig til at arbejde for det 
fælles bedste, for sine kamme-
raters interesser – og dermed 
indføre arbejderens paradis.

Det kommunistiske ideal var 

intet mindre end en gudløs eska-
tologi – en Himmel på jorden.

Men i stedet fik vi Helvede 
på jorden. Gennem politiske 
udrensninger, menneskeskabt 
hungersnød, gulaglejrene og et 
såkalt ”Stort spring fremad” blev 
Joseph Stalin, Mao Zedong og 
Pol Pot ansvarlige for nogle af de 
værste massemord i menneske-
hedens historie. 

Alt sammen direkte motiveret 
af ønsket om at skabe det kom-
munistiske paradis.

Efter Sovjetunionen
Først i julen 1991 begyndte 

det mørke, der var faldet over 
Rusland i 1917, at vige. Den sov-
jetiske fane med hammer og segl 
gik ned for sidste gang i Kreml 
som en stille forkyndelse af enden 
på det, præsident Reagan havde 
kaldt ”Ondskabens Empirium”.

Men for millioner af menne-
sker i hele verden fortsatte dette 
gudløse verdenssyn, og det er 
stadig en politisk realitet. Kinas 
tvangsaborter, Cubas politiske 

undertrykkelse og Nordkoreas 
forfølgelse af kristne er blot nogle 
af de grusomheder, som stadig 
foregår i kommunistiske lande 
efter Sovjetunionens fald.

Populær ”kommunisme”
I USA nyder den kommuni-

stiske ideologi stadig en slags 
udødelighed på universiteterne, 
hvor mange professorer åbent 
identifi cerer sig som marxister, 
og de studerende bærer Che 
Guevara t-shirts.

En undersøgelse foretaget af 
The Victims of Communism Me-
morial Foundation viser, at halv-
delen af alle millennials (folk født 
mellem 1980 og 2000) hellere vil 
leve i et kommunistisk land end 
i et kapitalistisk demokrati. Over 
20 procent ser positivt på Marx, 
og 13 procent ser Joseph Stalin 
som en ”helt”.

Den ene gode nyhed er dog, at 
71 procent af de adspurgte ikke 
kunne give en korrekt defi nition 
af kommunisme. De vidste ikke, 
hvad det var, de roste så højt.

Markér jubilæet med bøn
Når vi ser tilbage på tiden efter 

Oktoberrevolutionen, burde vi 
satse på at lære vore børn, ven-
ner og hvem der ellers vil lytte til 
os, hvor kommunismen egentlig 
hører hjemme: Lodret arkiveret i 

historiens skraldespand.
Men måske er den bedste 

måde at markere kommunismens 
100-års fødselsdag på simpelt-
hen at bede om, at vi helt og en-
degyldigt må kunne begrave dette 
onde verdenssyn i vores levetid.

100 års kommunisme - 
Himlen på jorden uden Gud?

To kristne livssynseksperter fra USA har set på kommunismens historie. 

Eric Metaxas har skrevet en ræk-
ker biografi er, bl.a. bestsellere om 
D. Bonhoeffer og Martin Luther. 

Gregory Shane Morris er redaktør 
på The Colson Center for Chri-
stian Worldview.  

Tvangsarbejdere i Gulag-lejren Belbaltlag byggede Hvidehavskanalen, 
som forbinder Hvidehavet med Østersøen nær Skt. Petersborg. Kana-
len, som blev indviet den 2. august 1933, kostede titusinder af fanger 
livet. Illustration fra dokumentaren Baltic to White Sea Water Way. 

Det kommunistiske 
ideal var intet mindre 
end en gudløs eskato-

logi – en Himmel på 
jorden.

Men i stedet fi k vi 
Helvede på jorden.
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Af Tina Varde

– Min familie i Indien var To-
maskristne igennem mange 
generationer. Det svarer lidt 
til den danske folkekirke. 
Men da jeg var seks år gam-
mel, tog min mor mig og 
mine søskende med til et 
møde i pinsekirken. Bagefter 
begyndte vi at komme der, 
fortæller Puunoose Mathew, 
der er forstander i Centerkir-
ken i Hirtshals.

Han var 13 år, da han i Indien 
sagde ja til at give sit liv til Jesus. 

– Jeg fi k en inspiration til at 
rejse mig op og sige ja til at give 
Jesus resten af mit liv, da en 
prædikant spurgte, om der var 
nogen til stede, som ville det. Min 
lillebror, som i dag er skolelærer 
i New Zealand, sagde også ja. 

– I det øjeblik jeg traf beslut-
ningen og sagde ja, fi k jeg en 
stor glæde i mit hjerte. Bagefter 
velsignede prædikanten os og 
bad for os. Både mit og min lille-
brors hjerte var fyldt med glæde 
bagefter. Det var en vidunderlig 
oplevelse. Jeg blev født på ny.

– Det er ikke nok bare at gå i 
kirke. Man må komme til personlig 
tro på Jesus som frelser. Bibelen 
fortæller, at vi har fået evigt liv. 
Kristendom drejer sig om evigt 
liv – om evigheden, siger frikir-
kepræsten.

Da han var 17 år, blev han også 
døbt. Og i Indien var der senere 
en anden prædikant, der velsig-
nede ham og bl.a. profeterede: 
”Jeg sender dig til et land, du al-
drig har set før”…”jeg vil velsigne 
dig, være med dig og give dig en 
medhjælper”.

Profetien kom til at gå i opfyl-
delse, mener inderen.

Kom til Danmark
– Ca. fem år senere havde den 

svenske pinsevækkelse brug for 
nogle unge kristne til at under-
vise i fi skeri, og jeg kom derfor til 
Sverige for at studere dybhavsfi -
skeri. Vi var fi re indere, der kom 
til Sverige, og det var meningen, 
vi skulle tilbage til Indien bagefter, 
men jeg kom i stedet videre til 
Danmark.

–  Da jeg var 24 år, blev jeg 
sendt til Hirtshals for at studere 
mere fi skeri. Men jeg var mere 
interesseret i at blive menne-
skefi sker!

– Jeg har lige siden bedt for 
rigtig mange og gør det stadig, 
for tæller Punnoose Mathew, 
der er gift med Annie, som er 
sygehjælper.

Hun deler hans passion for 
menneskefi skeri.

– I Hirtshals mødte jeg Annie, 
som kom fra Indre Mission. Jeg 
inviterede hende med i pinse-
kirke, og vi blev gift et år senere. 
Hun var den hjælper, jeg var 

blevet lovet i profetien. Det er jeg 
sikker på.

– Vi har lige siden arbejdet 
brændende sammen for at vinde 
sjæle til Jesus. I en periode 
fl yttede vi til Hjørring, hvor jeg 
arbejdede for Georg Jensen og 
hun som sygehjælper. Så ville 
vi på bibelskole i Belgien – Con-
tinental Bible College – og det 
kom vi, men det blev kun et kort 
ophold på grund af økonomiske 
vanskeligheder, siger han.

Parret vendte derfor hurtigt 
tilbage til Danmark. I Hjørring kom 
tre af deres fem børn til verden: 
Maria, Sabina og Andreas.

– Mens jeg arbejdede i Hjør-
ring, kom jeg i pinsekirken og 
hjalp med praktiske ting. Men så 
kaldte Gud os til Grenå, hvor me-
nigheden manglede en leder. Vi 
blev indsat i den lille kirke i 1983. 
Først som praktikanter – senere 
som forstandere. Vi var der i ti 
år, fra 1983-1993, fortæller Pun-
noose Mathew.

Mens ægteparret boede i 
Grenå, fi k de desuden børnene 
Simon og Rebekka. Senere 
fl yttede familien til Hirtshals og 
begyndte at hjælpe Pinsekirken 
i Hjørring. 

Familiens voksne børn er alle 
kreative og musikalske menne-
sker. Sønnen Simon, som nu er 
uddannet professionel skuespil-
ler, blev landskendt, da han vandt 
TV2-talentkonkurrencen ”Scenen 

er din”.
– Grenå var en dejlig tid. Vi 

fandt mennesker på gaden. Hver 
eneste fredag gik min kone og 
jeg ud og inviterede på kaffebar 
i kirken. Vi gik fra hus til hus og 
havde nogle juleblade om Jesus 
med, som vi solgte. Det var inte-
ressant – og bladene var en god 
indgang til folk.

– Hver lørdag gik hele kirkens 
menighed på gaden… der blev 
sunget, spillet guitar og talt med 
mennesker. Vi havde fået tilla-
delse af kommunen, og det var 
fantastisk. Lokalradioen kontak-
tede Annie, og i ti år sendte hun 
budskaber om kirker og kirkeliv 
gennem radioen.

– De ting, vi har gjort – og gør, 
er altid opstået af inspiration fra 
Helligånden, understreger Pun-
noose Mathew.

En løsladt blev døbt
Både han og hustruen taler 

tungetale. Han har oplevet mange 
helbredelser gennem årene – og 
at mennesker nogle gange under 
forbøn falder omkuld, når Hellig-
ånden griber ind.

Især skønner han på, at Gud 
ofte griber ind, når nøden er 
størst:

– For to år siden bad vi for en 
ung mand, der netop var kommet 
ud af fængslet, hvor han ville 
begå selvmord. Men inden han 
gjorde alvor af det, fi k han den 

tanke, at han skulle læse i Det 
Nye Testamente, selvom han 
ellers hadede den bog og alt, 
hvad der havde med kristendom 
at gøre.

– Fængselsbetjenten henviste 
ham til fængselsbiblioteket. Da 
han læste i Bibelen, forstod han 
intet – men han fi k en vidunderlig 
fred! 

– Kort tid efter blev han løsladt 
i København og fi k tanken at fl ytte 
til Hirtshals. Så kom han hertil 
sammen med sin lillebror. De 
kom til et møde med en masse 
udlændinge og mødte mig. ”Vil 
du komme i kirke?” spurgte jeg. 
”Ja. Og jeg vil døbes i saltvand på 
Hirtshals Strand”, svarede han.

At et menneske i nød fi nder 
fred og med Guds hjælp kommer 
ud af sorte tanker, er noget, der 
virkelig glæder og rører inderens 
hjerte.

– Den mand kommer stadig i 
vores kirke. Da han blev døbt, bad 
jeg om, at han fi k Helligåndens 
kraft – og han bøjede sig ned og 
blev døbt med Helligånd. 

– ”Jeg har aldrig oplevet den 
glæde i mit liv før”, fortalte den 
tidligere fange mig bagefter. Og 
han har stadig glæden.

– ”Tro og bliv døbt” er vores 
motto her i kirken, forklarer Pun-
noose Mathew. 

Han og hustruen har været 
forstandere i Centerkirken i Hirts-
hals siden 2000.

Vi skal elske alle
Det er blevet vanskeligere at 

være kristen i Indien. Religiøs 
intolerance bekymrer ham. Både 
den i Indien og herhjemme. 

En af hans brødre har et bør-
nehjem i Indien.

– Indien har mange guder, men 
vi er mange i Sydindien, der er 
kommet til tro på Jesus. I dag er 
der desværre mange forfølgelser 
– folk bliver pisket, brændt… Men 
mange ved, at Jesus er vejen og 
sandheden, siger han.

Men understreger, at tolerance 
over for anderledes troende er 
vigtig for ham.

I Hirtshals har Punnoose Ma-
thew en muslimsk nabo, der 
kommer fra Syrien.

– Vi elsker hende og beder for 
hendes datter, Maria, som stadig 
er i Syrien –  og som hun savner. 

– Hvis ikke vi også elsker mus-
limerne, så bliver der et problem 
med dem. Muslimer her i byen 
inviterer os til kaffe, og vi får lov 
til at bede for dem. Vi har det godt 
med muslimer, tilføjer han.

(Tomaskristne er en kristen 
minoritet i Indien, opkaldt efter 
apostlen Tomas, som menes at 
være nået helt til Indien. Ifølge 
Wikipedia er der ca. 9 millioner 
Tomaskristne i Indien i dag.)

Inder med missionskald til Danmark
– Vi skal elske alle, mener Punnoose Mathew, som sagde ja til Jesus i Indien og har levet i sit kald – i Hirtshals, Hjørring og Grenå.

Punnoose Mathew sagde ja til Jesus i Indien, blev døbt og fi k en profeti om, at han ville komme til et land, han ikke kendte. Annie og Punnoose mødte hinanden i Hirtshals. 
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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,-

Julekaninen (DVD) 
Om et forsømt barn og om 
at være elsket. Dansk tekst.
95 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. 

De uskyldige
Vi er i Polen, 1945. Mathilde, 
en ung fransk Røde Kors-læge, 
er på en mission for at hjælpe 
overlevende franske soldater 
fra krigen. Da en nonne søger 
hendes hjælp, bliver hun bragt 
til et kloster, hvor fl ere søstre 
er blevet gravide efter sovjeti-
ske soldaters overgreb. Baseret 
på virkelige hændelser.

Med danske undertekster.

115 minutter.

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

98,-

Philipp Melanchthon. Biografi  
over Luthers nære ven og 
medarbejder. 349 kr. 

Som støv fra himmelen. Fami-
liedrama baseret på roman 
af Karen Kingsbury. Dansk 
tekst. 100 min. Kr. 98,-

Moms’ night out. Skøn kome-
die om den kristne mor Ally-
son og hendes udfordringer 
som småbørnsmor. Kr. 98,-

TILBUD: 2 FOR 1
- Køb bogen SØGTE ALLAH - FANDT JESUS
og få et ekstra eksemplar gratis med
’Søgte Allah - fandt Jesus’ er historien 
om Nabeel Qureshi - en dedikeret 
muslim, som i sin iver efter at vinde 
diskussionerne med sin kristne stu-
diekammerat begyndte at undersøge 
kristendommen. Han søgte også 
bag om Muhammed og Koranen og 
blev overrasket over fakta, han i sin 
muslimske opdragelse aldrig havde 
hørt om.

Bogen giver:
- et levende indblik i og en fi n forståel-
se for en almindelig muslims tro og liv.
- gode argumenter i samtaler og 
møder med islam.
- glæde over livet med Kristus og nød 
for muslimer.

En varm og kærlig bog, der også giver 
et fi nt billede af den totale kompleksitet, 
det er at skulle forlade troen på islam. 

 199,-
Indbundet. 326 sider. 

   Smukke fotos af grav-
steder ledsaget af tan-
kevækkende salmer. 
   Mediter over liv og 
død, med Daniel Øhr-
støms ”Det bedste er 
i vente”.
   Med bogen følger CD 
med salmerne indsun-
get af diverse danske 

kunstnere, bl.a. 
Sabina Mathew, 
Kloster og Fan-
gekoret. 
   Normalt kr. 249.
Trykt på kraftigt 

blankt papir. Ind-
bundet.

 149,-

Det bedste er i vente...
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 Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Niels Arbøl gør status på 500 
året for reformationen ved at 
se på, hvad der kom ud af det 
sat i relief til den katolske kirke. 

Hans grundtese er, at den 
katolske kirke er holistisk og 
forener, mens reformationen 
har ført det modsatte med sig 
gennem splittelsen i mange kir-
keretninger. Måske trækker Arbøl 
skillelinjerne skarpere op, end de 
nødvendigvis er i praksis, da folk 
ikke altid overholder læren inden 
for deres kirker!

Den kristne 
tros grundpæle

Arbøl gennemgår troens grund-
pæle, især i en katolsk sammen-
hæng, men alligevel så alment, at 
det giver mening for alle andre at 
tænke med. Arbøl citerer Bibelen, 
katolske og protestantiske kilder, 
fx kirkefædrene, Vatikanets kon-
cilier, C.S. Lewis, Grundtvig og 
fl ere andre.

Efterhånden som man læser 
sig ind i bogen, så bliver det mere 

og mere interessant at tænke 
med, hvad det egentlig er, vi tror 
på, uanset om det er katolsk eller 
ej. Luther og de protestantiske 
kirkeretninger udsprang jo af 
den katolske kirke og tog meget 
med sig, hvilket er uddybet. Det 
giver en større forståelse for, 

hvad vi gør og 
tror på i kirkerne 
og den teologi, 
som ligger bag-
ved, hvad enten 
den oprindeligt 
er katolsk eller 
protestantisk.

Tro og enhed 
i Kristus

Arbøl  gen-
nemgår forskel-
lene i katolsk 
og protestan-
tisk tro, og en 
vigtig forskel er 
den apostolske 
s u c c e s s i o n , 
dvs. kirken i lige 
linje fra apostlen 
Peter til paven 
som leder af en 
universalkirke, 

modsat den protestantiske kirke 
opdelt i mange retninger med 
fokus på individualisme og natio-
nalisme. En anden vigtig forskel 
gælder sakramenterne. 

Bogen er i tre dele: Den na-
turlige Gudserkendelse, hvor det 

handler om, at vi er skabt til at 
tro på Gud. Anden del er Frelsen 
i Jesus Kristus og tredje del er 
Den hellige universelle kirke. Det 
er et tankevækkende bidrag til 
at søge enheden i Kristus ved 
reformationsjubilæet. 

Ind i mellem er abstraktionsni-
veauet i overkanten af, hvad man 
måske er vant til, men bogen er 
alligevel velskrevet og overkom-
melig at læse. Arbøl fremhæver 
det positive i den pietistiske 
bevægelse, frikirkerne og senest 
den karismatiske bevægelse på 
tværs af kirkesamfund som et væ-
sentligt økumenisk nybrud, hvor 
mennesker oplever et personligt 
møde med Guds kærlighed, en 
ny frimodighed, en Helligåndens 
dåb. Han har et håb om, at både 
katolikker og protestanter viser 
mennesker henimod en forening 
med Gud, og i sidste ende en 
genforening af kirkerne.

Niels Arbøl: Kirken der forener 
– Katolsk tro efter 500 år med 
protestantisme
264 sider • 248 kr. 
Queenswood

Anmeldt af Steen Jensen

Den amerikanske lutherske 
præst Daniel Preus er ret klar 
i mælet i sin glimrende bog 
om Martin Luthers lære. Den 
lutherske bekendelse sætter 
Jesus i centrum, og ingen 
anden bekendelse udviser 
en sådan troskab i forhold til 
sandheden i Guds ord, hævder 
Preus.

Daniel Preus får over et par 
hundrede sider, godt og vel, 
præsenteret hovedpunkterne i 
den klassiske kristendom i lu-
thersk forståelse, der har Jesus 
og nåden som omdrejningspunkt.

”Jeg er luthersk af samme 
grund, som jeg er kristen. Ikke 
på grund af et valg, men af nåde”, 
skriver Preus i bogen, som har 
undertitlen: Jesus i centrum.

Formålet med bogen er at de-
monstrere, at Jesus er centrum 
for al sand kristendom. Jesus 
brugte de første og sidste bogsta-
ver i det græske alfabet til at indi-
kere, at hele Bibelen, fra Første 
Mosebog til Åbenbaringsbogen, 
var om ham!

Daniel Preus ønsker at vende 
vores fokus mod Jesus og frem-
hæver de befriende evangeliske 
sandheder, som Luther genop-
dagede.

Mange moderne mennesker er 
travlt optaget i jagten på en Gud, 

som de ikke kan fi nde, og Daniel 
Preus’ bog husker os på, at der 
ingen grund er til at foretage alle 
disse menneskelige krumspring, 
for Jesus har allerede fundet os.

I stedet for at hvile i tilliden 

til Guds store nåde er mange 
kristne forhippede på selv at 
medvirke til frelsen. Men den frie 
vilje er falsk lære og bidrager til 
ødelæggelse af den kristne tro, 
siger Preus.

”Derfor er jeg luthersk” er mål-
rettet lægfolk, velskrevet og nem 
at læse. Den griber fat om cen-
trale kristne temaer som synd og 
nåde, lov og evangelium, frelse, 
omvendelse, sakramenter m.v. og 
underbygges af skriftsteder strøet 
med let hånd.

Læren om retfærdiggørelsen 
ved troen alene er en central tros-
sandhed for enhver evangelisk-
luthersk kristen, og det tema går 
igen bogen igennem.

Bagest i bogen er Luthers lille 
katekismus taget med.

Vagn Lyrstand har oversat og 
forsynet den danske udgave med 
Luther-salmer.

”Derfor er jeg luthersk” udkom 
første gang i USA for 13 år siden, 
men Guds nåde har ingen ud-
løbsdato, så det er velkomment, 
at forlagene Credo og Logos 
Media er gået sammen om at 
få den oversat i forbindelse med 
500-året for Reformationen.

Den er velegnet for enhver, der 
vil vide mere om centrale temaer i 
kristendommen og i den lutherske 
forståelse og er klart anbefalel-
sesværdig til brug i bibelkreds o.l. 

Daniel Preus: Derfor er jeg lu-
thersk /Jesus i centrum
232 sider • 199,95 kr.
Logos Media & Credo

Anmeldt af Kirsten Krog

Jakob Brønnum har med sin nyeste bog ”Matthæuseffekten” 
sat fokus på næstekærligheden, ja lavet et ”udkast til en 
håndbog i næstekærlighed”, som bogens undertitel siger det.

Begrebet ”Matthæuseffekten” henviser til lignelsen om de 
betroede talenter, hvor dem med de fem og to talenter fordobler 
formuen, mens deres herre er bortrejst, mens ham, kun med den 
ene, graver talenten ned og derfor ikke har nogen fortjeneste at 
give sin herre, da han vender tilbage. Jakob Brønnum kommer 
med en tankevækkende og givende tolkning af denne lignelse 
netop med henblik på næstekærligheden, der bliver fattigere af 
at blive gemt væk, men vokser, hvor vi tør investere i den. Bogen 
har i det hele taget mange gode pointer om menneskelighed, 
næstekærlighed og det at leve frigjort, hengivet til livet, og jeg kan 
sagtens følge hans opgør med den materialistiske kynisme, der 
præger vores tid. Hvad det angår, bliver der sagt nogle vigtige ting. 

Derimod er hans bibelsyn og deraf følgende kristendom langt 
fra traditionel kristent. Til forskel fra mange andre bibelkritiske 
teologer, der kan skrive så forblommet, at det ind imellem kan 
være svært at forstå, hvad de egentlig mener, er Jakob Brønnum 
forbløffende klar i mælet, hvilket taler til hans fordel, om man nu er 
enig eller ej. I hvert fald bliver man ikke ført bag lyset. Problemet er 
bare, at han ikke blot tager sig selv til indtægt for sine holdninger, 
men så at sige alt og alle, når han fx skriver: ”Tidligere forstod man 
Bibelen som ”Guds ord” og alt, hvad der står, som inspireret af 
Guds vilje. […] I dag ser vi ikke Bibelen som noget, der er hævet 
over verden, en særlig hellighed” (s. 15f.). Eller senere: ”Dommen 
ved tidernes ende. Sådan en tror vi ikke længere på” (s. 31). Og for 
at fuldende billedet ”Der er heller ikke rigtig nogen, der tror på hele 
det gamle set-up fra Bibelens sidste bog, Johannes Åbenbaring, 
med himmel og helvede og guldbelagte gader og endeløs smerte 
til de andre” (s. 47). For øvrigt bliver alle Jesu ord også fulgt til dørs 
med et ”som tillægges Jesus”. Så er det meste af troen da vist 
afl yst – og undskyld mig, men jeg frabeder mig at blive inddraget 
i dette ”man” og ”vi”, der ikke længere tror på Bibelen! 

Hvad er der så tilbage? Ifølge forfatteren ”et opgør med en 
materialistisk livstolkning, der forhindrer næstekærligheden i at 
få plads” (s. 69f.), og ja, det er da både rigtigt og vigtigt, men står 
det alene, er det godt nok en meget tynd, udvandet udgave af 
kristendommen.

Jakob Brønnum: Matthæuseffekten
164 sider • 168 kr. • Forlaget Eksistensen

Katolsk tro – et svar
på reformationen 

Med Jesus i centrum

Næstekærlighed 
ifølge Brønnum



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

39  DK 4100 Ringsted

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

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

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)

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 GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

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

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

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

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

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

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Debat

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. 

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. 
DVD - 100 min.

Herlig komedie om kristne fami-
lieværdier 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.
DVD - 95 minutter. 

 98,-

98,-

Film-nyheder i webshoppen!
Film

Psykiatri, afmagt og selvmord
En meget interessant artikel s. 2 d. 19. nov. om en kristen psy-

kiater og psykiatri! Om skizofrene, selvmordstruede patienter med 
vrangforestillinger og færre sengepladser til dem på hospitalerne.

En selvmordstruet mand, som isolerer sig, "hører stemmer" og 
andre forestillinger, og som nægter at tage medicin. Og manden har 
været tvangsindlagt. - Medicinen kan ikke helbrede ham. Den er kun 
til symptombehandling. - Og tvangsindlæggelse: Var manden krimi-
nel eller bevidstløs? Hvis ikke, er det så lovligt i et demokratisk land?

Mange tager deres eget liv i afmagt og fortvivlelse, fordi de får 
for lidt, ingen eller forkert hjælp. Nogle af dem er troende menne-
sker. - Det er heldigvis muligt at få hjælp også udenfor hospitalerne: 
Psykoterapi. Men hvor kan hjælpen fi ndes? Desværre nok ikke 
synligt overalt. Men over geografi sk afstand er det muligt overalt 
via telefon, breve og e-mails.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

DADDELLUNDEN 1, 1 TV

6705 ESBJERG Ø

Var der også bander dengang?
I oktober 1998 blev mit da 17-årige barnebarn brutalt og umoti-

veret overfaldet af tre hætteklædte, unge indvandrere, da han en 
aften cyklede alene hjem fra badmintonklubben.

Det kunne have kostet ham livet.
To gange blev han slået ned.
Først blev han væltet omkuld med cyklen, og da han forsøgte at 

rejse sig, blev han slået ned igen.
Det var et mirakel, at han ”slap” med hjernerystelse, ansigtslæsio-

ner og fortænderne slået løse og så naturligvis chokket og angsten 
ved mødet med de tre voldsmænd, der som usle kujoner angreb i 
fl ok og stak af uden at bekymre sig om ofret.

For min søn og svigerdatter var det brutale overfald på deres søn 
dobbelt bittert, da de som kristne altid gæstfrit havde taget imod 
børnenes skolekammerater fra indvandrerfamilier.

Gerningsmændene blev aldrig fundet, og ved politianmeldelsen 
fi k min søn indtryk af, at politiet følte sig magtesløst.

KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

Moms’ night out

Som støv fra Himmelen
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Genbrug

annoncer@udfordringen.dk / 7356 1506

Møder & Arrangementer

Radiomission

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

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. 

Kirken i 
Kulturcenteret

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

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

29. november kl. 10.30 til ca. 13.00: Asbjørn Kristiansen
(Bemærk tidspunkt!)

6. december kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen
(Tilmelding til julearrangement den 13. dec. - Tlf.nr. nederst)

13. december kl. 11.30 til ca. 14.30: Julearrangement

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
26. november kl. 14:00: Hans Berntsen
Der er ikke Healing Gospel i december!

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Tlf.: 35310010

Hans BerntsenAsbjørn Kristiansen Jørgen Christensen

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

Søndag d. 3. december 2017 kl. 19.00 i

Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Lørdag  9. december kl. 14.00
Søndag  10. december kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

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 10/12: Jørn Pedersen - At leve i hellighed og Gudsfrygt
Søndag 17/12: Max Büsman - Den lille piges julemirakel

Søndag d. 26/11 kl. 10:30
H.P. Pedersen
TEMA:  Gør dig rede

Søndag d. 3/12 
kl. 10:30 

 Mattias Lekardal 
& David Hansen

Bolig & Salg 

Flot, fl ot beliggenhed
Sælges: 1242 m2 strandgrund direkte til Faaborg Fjord 
med en fantastisk udsigt. Boligen har ca. 115 m2 i 2 planer.
Der er 59 m2 sidehus, garage, glaspavillon, redskabshus, 
afskærmet terrasse og en  højt liggende stor østvendt terrasse.
Pris: 3,5 million kr. 
Der kan via mail fremsendes detailbeskrivelse og billeder.

Leif Andersen, Fiskervænget 17, Dyreborg
5600 Faaborg. Tfl .: 21 77 19 25. Mail:  leif.andersen@c.dk

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

Claus Rosenbal Roed (syd) - tlf. 29 41 92 57

Line H. Rosendal Baun (nord) - tlf. 23 37 09 71

Erik Haunstrup-Clemmensen (øst) - tlf. 20 27 16 43

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

w w w. m i s s i o n a f r i k a g e n b r u g . d k

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:

Bogsalg

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

Ledigt værelse i kristent bofællesskab 
Delelejlighed i Brabrand, Århus, fra d. 1. jan 2018. 
Lejligheden er 113 m2, der er en stor fælles stue, stort køk-
ken, to badeværelser, vasketøjsrum, altan, kælderrum, vaske-
maskine og opvaskemaskine. Husleje ca 2750 kr. Indskud 
7000 kr. Du skal bo sammen med Filip og Maj-Britt på 30 og 
34 år. Vi kan godt lide en blanding af fællesskab / familiefø-
lelse og plads til selvstændige liv. Interesseret så kontakt Filip 
2814 8152 eller Maj-Britt 2876 0466. 

Bolig & Salg 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 46:

Nis Lauritzen
Guldregnalle 5
6920 Videbæk

Kodeord: Stormvarsel

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 
7. december 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 gaveabonnement 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.



KlummeFerie

Ugens emner
* Bed for de nyvalgte politikere.

* Bed om Jesus i medierne i juletiden.
* Bed om at mange uddeler juleavisen.

* Bed for dem, der modtager avisen.
Find fl ere bedeemner 

i ugens avis!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Af Henrik Csizmadia
Pastor & forkynder, 

Omega Kristent Center, Thisted
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Bøger

Bestil kataloget  
på 7592 2022 eller  
se på www.felixrejser.dk

Uforglemmelige 
oplevelser

Færøerne – Nordatlantens skamkammer 05.07. - 13.07.
Sverige – Lina Sandell 12.07. - 16.07.
Normandiet – oplevelser på alle fronter 16.07. - 24.07.
Norge – Telemarken 17.07. - 21.07.
Tanzania – mærk landet 23.07. - 10.08.
Norge – fjord og fjeld 27.07. - 03.08.
Bornholm – Østersøens perle 19.08. - 23.08.
Nyt katalog udkommer d. 19. december.

Stillinger

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 din ægtefælle ikke skal dele sine egne rimelige 
pensionsrettigheder med dig i tilfælde af separation 
eller skilsmisse, medmindre I har fået lavet en ægtep-
agt herom? Husk at kontakte din advokat, når du har
brug for et godt råd.

VETERAN
2 ledige stillinger som veteranmedarbejdere

KFUMs Soldaterhjem i henholdsvis Varde og Aal-
borg søger medarbejdere til vores arbejde blandt 
tidligere udsendte soldater. I begge tilfælde er det 
med udgangspunkt i SoldaterRekreation, som er et 
midlertidig botilbud, hvor veteraner ud over en bolig 
også tilbydes omsorg, nærvær og støtte til at re-
etablere sig både fysisk og psykisk. 

Læs mere under jobsektionen på
kfums-soldatermission.dk 

KFUMs Soldatermission
Treldevej 97 - 7000 Fredericia

MEDARBEJDERE

Tidlig deadline for annoncer i næste uge!
Pga. Udfordringens store julenummer den 3. december 

er deadline for annoncer i næste uge
 TIRSDAG 28.11 kl. 12.00!

Bog af Gert Grube:

Lammets blod - vort skjold

Pris: 50 kr. eks. porto
Henv. Gert Grube
E-mail:gert.grube@gmail.com

”Lammets blod - vort skjold” er en åndelig opbyggelig 
bog, som jeg på det varmeste kan anbefale. Den indehol-
der en række gode vidnesbyrd bl.a. fra jøder, der er blevet 
kristne efter at have lært hemmeligheden om Lammets 
blod at kende. Jesu blod, der renser fra al synd og det 
blod, der har sejret over død og Djævel. Åndeligt talt at 
kunne stryge lammets blod på indgangene til sit hjem og 
Jesu blod på sit hjerte er et uvurderligt kristent mysterium, 
som man lærer at tilegne sig gennem Gert Grubes bog.”

Af pastor emeritus Stig Christensen, formand for avisen 
Udfordringen, første formand for Dansk Oase

En god julegave!

Mange kristnes liv er reduceret til at tilfredsstille og behage 
et kirkesystem og mennesker i dette kirkesystem - i en sådan 
grad, at den personlige lydighed mod Gud viger pladsen for 
en optagethed af at adlyde mennesker i kirkesystemet og følge 
alle kirkens programmer - de kan være totalt lydige, trofaste 
og underordnede kirkesystemet og dets ledere, men samtidig 
være ulydige, utro og ikke underordnet Gud. 

Nogle er så underordnet et kirkesystem, at deres ånd er sløvet, 
passiviseret og undertrykt i en sådan grad, at de ikke længere 
personligt oplever Helligåndens ledelse, åbenbaring og indre over-
bevisning - dvs. at de ender med ikke at have nogen fast indre kerne 
af personlig overbevisning fra Gud i deres hjerte. De vil følge hvilken 
som helst “vind” eller retning, der kommer fra kirkesystemet, fordi de 
er så afskåret fra deres hjerte og ånd - og i virkeligheden fra Gud. 

De kan ende med ikke at have noget personligt liv med Gud 
udenfor “kirkevæggene” og “kirkeaktiviteterne” - deres gudsliv er 
med andre ord sat i en boks i kirkesystemet, og der er ikke meget 
udenfor dette, om noget. Dette får dem til at tro, at de har alt på 
det “tørre” i forhold til Gud. 

Nogle har virkelig set noget fra Gud og har en overbevisning fra 
Gud i deres ånd, men den kan let fejes væk af pastoren, “guds-
manden”, kirkesystemet, fordi deres ånd er blevet svag på grund 
af en falsk underordning og falsk ydmyghed. 

Kathie Walters, der har en stærk profetisk tjeneste, bad for en 
kristen kvinde, og pludselig kom der ud af hendes mund ordene: 
“Jeg bryder oprørets ånd i dig i Jesu Navn!”. Den stakkels kvinde 
så på Kathie med rædsel, og tårerne løb ned ad hendes kinder, 
og hun sagde: “Men jeg har altid prøvet at være underordnet!?” 
Kathie sagde til hende: “Ja, Anne, ser du, mens du var underordnet 
mennesker, gjorde du ikke, hvad Helligånden sagde til dig i mange 
situationer!”

Betyder det så, at vi ikke skal lytte til mennesker og indrette os 
efter andre kristne og kirkeledere? Aboslut ikke - men se til, at det 
ikke bliver din “gud”!

Har du et 
personligt trosliv? 

Henri Nissen

Krista Revsbech

Udfordringen
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

Leif Andersen er lektor og 
cand.theol. Onsdag er han 
gæst i Mennesker og Tro.

DR K 
Søndag 26/11
14:00 Gudstjeneste fra Vigersted 
Kirke. Sognepræst Lars Storm 
Kristensen, Jystrup og Valsølille 
kirker, er liturg og prædikant. Da-
gens tekster handler om dom-
medag. Jesus taler om at skille 
fårene fra bukkene og siger videre 
i teksten fra Mathæusevangeliet: 
”Alt, hvad I ikke har gjort mod en af 
disse mindste, det har I heller ikke 
gjort mod mig! Og de skal gå bort 
til evig straf, men de retfærdige til 
evigt liv.”.  Sendes også mandag og 
lørdag kl. 8.30.

15:50 At tro eller ikke tro
Fransk dokumentar fra 2015.
(Believe It or Not). Kan vi leve uden 
religion? Er ateister dømt til at leve 
uden åndelighed? Fem bedste-
mødre med forskellige religioner, 
katolsk, jødisk, muslim, protestan-
tisk og buddhistisk, fra fem lande, 
Frankrig, USA, Senegal, Norge 
og Cambodja, forsøger sammen 
med den ateistiske, franske fi losof, 
André Comte-Sponville, at besvare 
disse spørgsmål.

18:55 Herrens Veje (9:10)
Genudsendelse fra søndag 19.11.

Fredag 1/12
10:15 Store danskere - Kai Munk
Digterpræsten Kaj Munk var 30er-
nes og 40ernes store dramatiker, 
men den 4. januar 1944 blev han 
myrdet af Gestapo. Efter mordet 
blev Kaj Munk et symbol på dansk 
modstand mod den tyske besæt-
telse.

Lørdag 2/12
19.45 Før søndagen
Jacob Haugaard, Laura Kjær-
gaard, Peter Aalbæk, Elsebeth 
Gerner Nielsen, Søren Gade, Kjeld 
Koplev og Anne Dorte Michelsen er
tekstfortolkere i Før Søndagen. 
Med udgangspunkt i dagens tekst 
fortæller de på skift om deres eget 
forhold til troen og kristendommen, 
og Jacob Haugaard lægger ud med 
en historie om at erkende de mørke 
sider i sig selv. Midtjysk Pigekor 
ved dirigent Inger Budde Dusgård 
synger salmen ”Blomstre som en 
rosengård” fra Helligåndskirken 
i Århus.

Søndag 3/12
14:00 Gudstjeneste fra Thisted 
kirke. Thisted kirke fejrer det nye 
kirkeår. Sognepræst Line Kjær 
Nielsen er liturg og prædikant. 
Thisted FDF åbner gudstjenesten 
med Ingebrigt Davik’s ’Der står 
et lys’. Thisted Kirkes drenge- 
mandskor under ledelse af kantor 
Niels Granvig og akkompagneret 
af organist Svend Ole Kombak og 
en fyldt kirke synger advent ind. 
Det er en gudstjeneste for hele 
familien, med børn der medvirker i 
prædikenen. Sendes også mandag 
og lørdag kl. 8.30.

15:45 Frans: De fattiges pave
Tysk dokumentar fra 2014.
(Franziskus - Papst der Armen)
Det er blevet nye tider i Vatikanet. 
I marts 2013 blev den argentinske 
kardinal Jorge Mario Bergoglio 
som den første latinamerikaner no-
gensinde valgt som overhoved for 
den katolske kirke. Siden har pave 
Frans, som han valgte at kalde sig, 
forandret kirken på en lang række 
punkter. Her tegner et fi lmhold et 
portræt af den reformivrige pave, 
der satser på dialog og ønsker at 
skabe en kirke, som retter sit fokus 
mod de fattige.

18:55 Herrens Veje (10:10)
Genudsendelse fra søndag 26.11.

20:00 Danmark synger julen ind
Traditionen tro synger DR og nogle 
af landets bedste kor julen ind og 
drysser julestemning over hele lan-
det live fra DR Koncertsalen. Her 
står dirigent og vært Phillip Faber 
i spidsen for DR KoncertKoret, DR 
BørneKoret og amatørkorsangere 
fra hele landet, når de største ju-
lesange skal foldes fl erstemmigt 
ud. Derudover vil sangerne Dorthe 
Gerlach og Nikolaj Nørlund hver 
synge deres egen julesang og 
overraske med en duet, ligesom 
vi hører og ser julepostkort fra kor 
i alle aldre rundt omkring i landet. 

DR 1
Søndag 26/11
20:00 Herrens Veje (10:10)
Hele familien Krogh og Lindegårds 
ansatte er samlet til en storslået 
pinsegudstjeneste med biskoppen 
i front. Snart eskalerer en familie-
konfl ikt, der får stor betydning for 
alle og hver især - denne gang med 
uigenkaldelige konsekvenser. Sen-
des også 3/12 kl. 18.55 på DR K.

NAT GEO People
Søndag 26/11 kl. 04.00
Hospitalsskibet (3:8)
Mandag 27/11 kl. 21.00
Hospitalsskibet (5:8)
Dokumentarserien Hospitalsski-
bet - om hospitalsskibet ”Africa 
Mercy” har netop vundet prisen for 
den bedste dokumentar ved AIB 
Awards i London. NAT GEO People 
er en af National Geographics 
kanaler, som kan ses på følgende 
af YouSee’s tv-pakker: TV-basis, 
Mellem og Stor – samt på VIASAT’s 
Mellem-pakke og Total-pakke.

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

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

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

DR Radio 

Søndag 26/11
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Fra Sct. Catharinæ kirke, Hjør-
ring. Aalborg Stift. Sidste søndag 
i kirkeåret. Prædikant: Thomas 
Reinhold Rasmussen.
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 27/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 28/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 29/11
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
Kærlighedens pris. Lektor Leif 
Andersen besøger Skurvognen 
for at dele erfaringer om sorg, 
skam og savn. Vært: Anders 
Laugesen. (Sendes også torsdag 
20.30, søndag 6.30 og 00.32).

Torsdag 30/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 1/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 I korsets tegn 5:8
I en programserie på otte afsnit 
tager værtsparret, Mikael Jalving 
og Charlotte Rørth, i selskab med 
forskellige gæster, temperaturen 
på kristendommen i Danmark anno 
2017. (Sendes også 21.03, søndag 
5.03 og 15.03).

Lørdag 2/12
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 3/12
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Marmorkirken, Københavns Stift. 
1. søndag i advent
Prædikant: Mikkel Wold.
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Oplysninger om kristne radiostationer kan sendes til: 
redaktion@udfordringen.dk

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

Hvad skal du ønske digi julegave?
GARY CHAPMAN

5 minutter hver dag
Andagtsbog for par
Med en refleksion til hver dag i 
året giver Gary Chapman, for-
fatteren til »Kærlighedens 5 
sprog«, vitaminer til både par-
forhold og gudsforhold.  

En gave til dit ægteskab, som 
kan få livsvarig betydning.

LYNN AUSTIN

I det skjulte
Eliza er enke på gården med tre 
små børn og håbløst forgældet. 
Da en fremmed mand en dag 
kommer og spørger efter arbej-
de og mad, er hun sikker på, at 
han blot er endnu et af Depres-
sionens desperate ofre.

»Den er svær at lægge fra sig, 
når man først er kommet i 
gang.«

Udfordringen

384 sider
299,95 kr.

384 sider
299,95 kr.

MARTIN LUTHER

Store Galaterbrevs-
kommentar 1
I anledning af reformations-
jubilæet har forlaget Credo valgt  
at genud give dette vigtige Luther- 
skrift med Luthers reformato-
riske hovedtanker, så det igen 
er tilgængeligt for nye læsere. I 
den nye udgave er bibelhenvis-
ningerne ajourført, så de hen-
viser til 1992-udgaven.

426 sider
249,95 kr.

STEVE TIMMIS

Bare Jesus ikke 
havde sagt at ...
Kontroversielle udsagn i 
evangelierne
»Viser med ærlighed og oprigtig-
hed, hvor vanskelige [Jesu ord] er 
at forholde sig til, men samtidig 
hvor befriende det er at følge Je-
sus«

Indre Missions Tidende

168 sider
149,95 kr.

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
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- Men vi prøvede jo bare at blive klogere, styrke 
vore kompetencer og blive lidt mere ligesom Gud! 

Er du glad for musik og god til at skrive? Har du lyst til at 
anmelde kristne udgivelser i Udfordringen? Så skriv til ung@

Det er over ti år siden, at bandet Stavesacre sidst gav 
lyd fra sig i form af albummet ’How to Live With a Curse’. 
Nu vender de stærkt tilbage med deres crowdfundede 
comeback med titlen ’MCMXCV’.

Jeg har længe været kæmpe fan af Mark Salomons arbejde 
inden for den kristne musikscene. Hans karakteristiske vokal 
er altid genkendelig, lige fra hardcore/thrash bandet The Cruci-
fi ed til det mere spøjse goth-rock/post-punkband Neon Horse.

Hvor nogen bands har det med at være faldet lidt af på den, 
når de udgiver et comeback album, så må dette album siges 
at være en fantastisk undtagelse.  Salomon lyder fl ere gange, 
som om han presser sin vokal til toner, han ikke engang kom 
tæt på i sine yngre dage. Dette gør virkeligt albummet til en 
større og mere rammende oplevelse, end det ville have været 
under så mange andre bands. Specielt i nummeret ’The Tower’ 
skinner vokalen virkelig, så man næsten tror, stemmen er ved 
at knække over til tider, men dog gør den det aldrig. Som jeg 
fortolker dette nummer, virker det til at være en stærk kritik af 
mange moderne kristnes tendenser til at lukke sig inde i deres 
eget lille trossamfund uden at tage hensyn til verden udenfor. 

Hele albummet deler lidt følelsen af at være en samling 
af ærlige observationer og frustrationer fra en mand, som er 
vokset op i det moderne kristne samfund og musikscene. Rent 
musikalsk er der ikke rigtig noget, som jeg ærligt kan sætte en 
fi nger på. Lige fra nummeret ’Mr. Larkspur’, som på allerbed-
ste måde lugter langt væk af en form for alternativ hård rock, 
som jeg troede var død i 90’erne, til den mere emotionelle og 
sårbare optræden på ’Breathe Me’, så skinner hele bandet, 
som de gjorde på deres forrige albums for over et årti siden. 

Stavesacre har i sandhed leveret et comebackalbum, som 
ingen burde misse.

Joey Lønsmann Jensen 
 

Stærkt Comeback

Af Steen Jensen

Tror du, at forhøjet blodtryk og 
diabetes skyldes heksekunst? 
Nej vel? Men det gør nogle 
afrikanere fra de fattigste og 
mest underudviklede områder.

Nanyuba Grace er præst i 
landsbyen Kiige, der ligger i det 
fattige Kamuli-distrikt i Uganda. 
Kamuli ligger i Busoga, som er 
et af de allerfattigste områder i 
Uganda. 

Han er også frivillig sundheds-
arbejder, medlem af det lokale 
borgerråd og er i det hele taget 
meget optaget af at forbedre 
forholdene for sine medborgere 
i lokalområdet.

Nanyuba Grace har de seneste 
to år deltaget i det sundheds-
projekt, som Hope Danmark 
og den ugandiske organisation 
KENANGO i fællesskab står bag.

Han har løbende kontakt til 
30 familier i området, hvor han 
oplyser og rådgiver dem om 
sundhedsmæssige forhold og 
udfører sundhedstjek.

Nanyuba er bare én af 40 
frivillige ugandiske sundheds-
arbejdere i lokalområdet, som 
er blevet oplært i at formidle, 
hvordan man kan forebygge suk-
kersyge, forhøjet blodtryk og an-
dre ikke-smitsomme sygdomme. 
Måske vil det overraske nogle, at 
netop disse sygdomme tit er lige 
så almindelige i landområder i 
udviklingslandene, som de er i 
fx europæiske og amerikanske 
storbyer.

Lægen Jette Høst Fausholt 
fra Hope Danmark har sammen 
med en lokal sundhedsarbejder 
stået for oplæringen af de frivillige 
sundhedsarbejdere.

Sundhedsarbejderne meldte 
på et tidspunkt tilbage, at oplys-
ning om sygdommene i mange til-
fælde havde overbevist borgerne 
om, at der reelt var tale om syg-
domme og ikke om heksekunst, 
som de ellers var overbevist om.

Det har også betydet, at man-
ge har lagt deres livsstil om. 
Nogle er måske begyndt at dyrke 
fl ere grøntsager og spare på olien 
i maden. Eller sætte sukkerforbru-

get ned og spise mere sundt. De 
begynder måske at løbe en tur 
om morgenen. 

Oplysning og påvirkning
Oplysning er helt centralt for 

Hope-projektet, men lige så 
vigtigt er det at påvirke myndig-
hederne til at prioritere behand-
ling og medicin for de nævnte 
sygdomme.

- På evalueringsmødet indrøm-
mede vicedirektøren for distriktet, 
at før projektet startede, troede 
han og andre i distriktets ledelse, 
at ikke-smitsomme sygdomme 
kun er et problem i storbyer. De 
har nu erkendt, at sygdommene 
også er udbredt på landet, og har 
besluttet, at distriktets hospitaler 
skal have udstyr og medicin til 
behandling af diabetes og forhø-
jet blodtryk, fortæller Jette Høst 
Fausholt fra Hope Danmark.

Der er i lokalbefolkningen en 
generel opfattelse af, at der ikke 
kun mangler penge til at sikre til-
strækkeligt med behandlingsmu-
ligheder, men også politisk vilje.

Derfor støtter Hope Danmark 

og KANENGO også etableringen 
af lokale borgerråd, der kan tale 
landsbyernes sag overfor lokale 
myndigheder. Et lokalt borgerråd 
består af 50 valgte medlemmer 
og repræsenterer 5-7 landsbyer 
med i alt 7000 indbyggere.

Ifølge verdens sundhedsor-
ganisation WHO er viden og 
behandling i ulandene af disse 
livsstilssygdomme af største 
betydning i bestræbelserne på 
at bekæmpe fattigdom og skabe 
bæredygtig udvikling.

Studier har i øvrigt vist, at ste-
der, hvor heksekunst er udbredt, 
har tendens til at forblive fattige 
og underudviklede. Kamuli ligger 
netop i et sådant område.

Hope Danmark fik i august 
godkendt et nyt projekt i Uganda 
med økonomisk støtte på 400.000 
kr. fra CISU (Civilsamfund i Udvik-
ling), der yder tilskud på vegne af 
Danida. Projektet, som startede 
1. september, bygger videre på 
Hopes hidtidige arbejde i Kamuli-
distriktet.

Ugandas fattigste 
lærer om sygdomme

Hope Danmark oplærer 
lokale sundhedsar-
bejdere til at formidle 
viden om livsstilssyg-
domme som diabetes 
og forhøjet blodtryk, 
som er et stort problem 
i ulandene såvel som i 
Vesten.

De forlader 

nu Eden

(Se 1 Mosebog 3)
14 unge danskere var i sommer to uger i Uganda, hvor de fulgte med i Hope Danmarks arbejde i Kamuli-distriktet. De besøgte bl.a. 
to skoler, som Hope støtter i form af fadderskaber. Her hjalp de til med at undervise. Læs mere i Udfordringen fra uge 46. 
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Hørte du Randy Clark på AWAKE? Læs hans 
aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Af Mirjam Røgeskov
Forfatterspire og journalist

Af Peter Anthon

Den kristne fodboldklub FC 
Udfordringen har skrevet 
kontrakt med Nicolaj Florin 
som ny 1. holdstræner. 

Nicolaj fortæl lidt om dig selv: 
- Som sagt hedder jeg Nicolaj 

og er 37 år gammel, gift med 
Christina og har Vitus på 6 år og 
Nova på 3 år. Samt hunden Cocio. 
Bosat i Hvidovre. 

Arbejder på en privat behand-
lings-skole for børn med ADHD. 
Jeg har en bachelor som idræts-
pædagog. 

Du har selv spillet lidt fodbold?
 - Ja det har jeg, fx har jeg spil-

let i Humlebæk, Lyngby (u19 liga), 
Gilleleje, Herlev og FB. 

Hvordan ser din trænerkarriere 
ud indtil videre?

- Jeg startede som ungdoms-

træner i FA2000, hvor jeg senere 
blev assistent for deres 1.senior 
som spillede i DS. 

Herefter tog jeg 2 år i KS i FB 
ligeledes som assistent. Det sid-
ste 1½ år har jeg været i Hvidovre 
IF, hvor jeg har opstartet deres 
U19B hold. 

Efter sommerferien har jeg haft 
ansvaret U21 holdet samt været 
assistent for deres divisionsreser-
ver som spiller i KS.

Hvorfor valgte du FCU?
Da jeg hørte, at FCU søgte en 

træner, var jeg ikke tvivl om, at 
jeg ville søge stillingen. Jeg har 
kun hørt godt om klubben rundt 
omkring i det københavnske 
fodboldmiljø. Da jeg talte med 
klubbens ledelse, blev jeg bare 
endnu mere sikker på, at FCU 
og jeg ville være et godt match. 
Jeg kunne genkende mange af 
de samme værdier, som jeg står 
for som træner. 

Jeg ser utroligt meget frem til 
at komme igang med at arbejde 
med truppen og fortsætte den 
udvikling, som truppen og klub-
ben har været igennem de sidste 
par år, samt lære alle omkring 
klubben at kende. 

Hvad er dine forventninger til dit 
ophold i FCU?

- Jeg forventer og håber på, at 
jeg kan videregive de ting, jeg har 
lært gennem årene, til truppen og 
klubben. Samt udvikle truppen 
endnu mere. Både individuelt, 
men også holdmæssigt. Så for-
venter jeg, at vi kommer til at 
spille en god gang fodbold, hvor 
alle giver alt, hvad de har, både 

på træningsbanen og i kampene. 

Hvor ser du dig selv som træner 
om 10 år?

- Først vil jeg koncentrere mig 
100% om FCU det næste halvan-
det år. Som fodboldtræner har jeg 
lært, at det er mere end umuligt 
at spå om fremtiden, så hvad jeg 
laver om 10 år, tør jeg ikke gætte 
på. Men tror nu nok stadig jeg er 
at fi nde på en fodboldbane et eller 
andet sted.

FC Udfordringen havde i øvrigt 
for nylig den årlige auktion. Den 
forløb også godt i år. Klubben 
sender 7000 kr afsted til arbejdet 
i Brasilien.

Nikolaj 
bliver ny 
træner i 

FCU
Den nye træner fortæller her lidt om sig selv.

Den kristne footballspiller 
Tim Tebow har for nylig talt 
om det at følge Guds ledelse. 
Han delte sine egne erfarin-
ger med 1000 mennesker i en 
menighed i New Jersey.

NFL-spilleren, der er kendt 
for at knæle og give Gud æren 
for sine kampe, var for nylig i 
lufthavnen i Atlanta, Georgia. 
Her følte han, at Gud ville have 
ham til at tale med en mand, der 
haltede. Men Tebow, der havde 
halsbetændelse og følte sig 
lidt syg, valgte ikke at kontakte 
manden.

Nye chancer
Senere fi k han skyldfølelse 

over at have brugt sin fysiske 
situation som en undskyldning 
for ikke at adlyde Guds kald, 
så han bad Gud give ham en 
anden mulighed for at dele Kristi 
kærlighed med en eller anden. 

Og Tebow fi k en ny chance, 
da han så en krigsveteran med 
kunstige ben. Tebow gik hen til 
manden, takkede ham for hans 

indsats i krigen og fi k en snak 
med ham. Da de skulle med 
samme fl y, tilbød Tebow vetera-
nen sit eget sæde på 1. klasse.

Ganske vist ville Tebow selv 
have nydt at kunne sidde i fred 
og ro på første klasse. Men 
han fandt ud af, Gud åbenbart 
havde planer for flere andre 
passagerer, som Tebow også 
skulle tale med på samme tur. 
Blandt dem var en kvinde, der 
havde behov for at tale med 
ham om sine ægteskabelige 
problemer.

Efter talen takkede Liquid 
Church Tebow på Twitter for det 
inspirerende budskab. 

LiquidChurch samarbejder 
med Tim Tebow Foundation om 
arrangementet ’Night to Shine’, 
som er en gallafest for unge 
med særlige behov. Festen 
holdes hvert år i februar.

Bodil
 

Tim Tebow: ’Jeg skulle 
vidne for mine medrejsende’

- Sygdom skal ikke hindre mig i at gøre det, Gud kalder mig til, siger 
NFL-spiller Tim Tebow.

- Jeg undskyldte mig med sygdom. Men det var forkert, siger Tebow om en oplevelse i Atlanta.

Vær åben over for de små ting, Jesus gør i din hverdag 
– de er frø til det træ, du har bedt om.

Det handler om lydighed i det helt små, for ”Den, der er tro i 
det små, er også tro i det store” (Lukas 16,10*), og det handler 
om at kultivere de små frø, Jesus giver os, når vi beder ham 
om noget: ”Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand 
tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, 
men når det vokser op, er det større end alle andre planter 
og bliver et helt træ,” (Mattæus 13,31-32*). 

(*Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det 
Danske Bibelselskab 1992.)

Når jeg fx beder, at jeg vil lære Jesu’ vejledning bedre 
at kende, taler han bl.a. til mig i det helt små som forleden, 
da jeg pludselig fi k lyst til at bage pandekager. Det var lidt 
mærkeligt, men jeg fornemmede, at Jesus sagde det, så 
jeg gik i gang med at lave gammeldags pandekager med 
sukker. Dem har jeg nemlig været vant til fra tidligere. Jeg 
spiser ellers ikke sukker, men jeg gik automatisk ud fra, at 
det skulle være den gammeldags slags, og derfor overvejede 
jeg ikke at spørge ind til, hvilke pandekager jeg skulle lave. 
Bagefter havde min krop det ikke helt godt pga. sukkeret, og 
jeg tænkte, det måske ikke havde været fra Gud alligevel. 
Senere kom tanken, at jeg jo ikke havde spurgt ham, hvilken 
slags pandekager jeg skulle lave. 

Jeg fornemmede, at Jesus talte en dybere læring: Vi 
kan være så forudfattede i, hvad vi skal gøre pga. vaner og 
erfaringer, at vi glemmer at spørge ind, når Jesus vejleder 
os til at gøre noget. Dermed kan vi ende med et halvdårligt 
resultat, og vi kan tro, at intet af det var fra Gud, men en del 
har måske været – vi glemte blot at spørge ind. 

Uanset hvad du har bedt om, så vær åben for, at han 
giver dig små frø, som du skal være tro med, så frøet med 
tiden kan vokse sig til det træ, du har bedt om. Pandekage-
bagningen var et af mine små frø til at lære hans vejledning 
bedre at kende. 

Brug frøene, så 
du kan få træet
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Giv din by
en avis om,
hvad julen 

betyder - og 
hvordan vi 

kan tro igen
Flere danskere bør gives en mulighed for at forstå julens 
egentlige indhold. Juleavisen udkommer den 3. december og er 
redigeret, så den egner sig til at give til almindelige danskere. 

Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? 
• Bestil selv nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie og venner. 
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Book allerede i dag.
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BEST WESTERN

I Oksbøl kørte jeg forbi en bil i grøften. Den var endt lige midt 
imellem to veje – i grøften. Var det en spritbilist? Var det en 
stjålet bil? Var det et meget ambivalent menneske, der ikke i 
tide kunne vælge den ene eller den anden vej?

 
I min familie har vi begrebet en ”Skårup”, det betyder, at man 

melder klart ud og derefter ombestemmer sig. Vi har også begrebet 
”en dobbelt Skårup”, det er, når man ombestemmer sig to gange, 
og derfor når tilbage til det oprindelige udgangspunkt. Det er ikke 
så nemt at have tendens til ambivalens. Der er mange valg i livet. 

Skiltet viste vej til Oksbøl, der er kendt for en militærøvelsesbase. 
Jeg valgte selv Oksbøl tankesættet fra, da jeg blev militærnægter 
for mange år siden. I dag er mit lægekonsulent job i Oksbøl et tilvalg. 

Man kan handle ind og cykle. Det er altid sundt og som regel 
også billigt, undtagelsen fra reglen var min cykeltur i Odense i 1980. 
Her blev begrebet ”24 dåser tomater” søsat. I Bilka kunne man få 6 
dåser fl åede tomater for 10 kr. Jeg købte 24 dåser foruden diverse 
andre varer. At cykle med 2 poser indeholdende 12 dåser tomater 
hver, samtidig med at man styrer en racercykel, førte til mit uheld. 
Den ene pose gik ind i forhjulet, som blev skævt. Besparelsen 
forsvandt godt og vel. Til gengæld har Susanne brugt begrebet 
overfor mig, når noget godt overdrives, jeg undrer mig over hvorfor.

Jeg selv valgte for sidste gang at købe en bil, der ikke var synet. 
Det var en billig gammel Audi 100, der kørte som en drøm. Næste 
dag så min ellers altid meget optimistiske mekaniker alt for alvorlig 
ud. Bilen kunne ikke reddes, idet vangerne var gennemtærede. I 
min Bil-bog stod der om denne bil: ”Alt hvad der kan ruste – ruster!”

En kendt norsk forkynder sagde for årtier siden om sin egen 
bevægelse: ”Pinsevækkelsen er kun i balance, når den bevæger sig 
fra den ene grøft til den anden”. Det var selvironi og selverkendelse. 
Han havde erfaret, at Bibelens store rigdom afstedkom, at straks 
man fandt nye sandheder, måtte de udleves. Konsekvensen var, 
at de mange sandheder ikke blev indbyrdes afbalanceret.

Da jeg læste anatomi og en aften skulle sige godnat til Susanne, 
blev det til et kys, og lyset blev slukket. Den aften havde jeg studeret 
om humerus – overarmsknoglen. Som hygge til sidst i mørket gav 
jeg Susanne en hånd indeholdende humerus fra knoglekassen. 
Hun greb om humerus! Det gør jeg ikke mere.     

Livet består af vejkryds, valgmuligheder, fravalg, tilvalg, gode 
valg og dårlige valg. Jeg var på Betesda Rehabiliterings Center 
for at have en lægesamtale med en ny beboer. I gangen hang et 
billede fyldt med ord, der beskrev Jesus. Jeg hæftede mig bl.a. 
ved, at Han er en underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader 
og fredsfyrste. Jeg beder – Gud hjælpe mig 
hver dag at vælge rigtigt. 

Livets mange valg 
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