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Gud bevare Danmark!
Hvad siger Dronning Margrethe i år? 
Dronning Margrethe bestræber sig på at samle nationen i sine nytårstaler.  
Hun tager gerne et aktuelt emne op, som optager mange, men det kan være kontroversielt. 
Men det er stensikkert, at hun vil slutte med ”Gud bevare Danmark” – og mene det! 

Læs om Dronningens nytårstaler side 9. 

Vigtigt at bede for, at 
Danmark bevares som 

en kristen nation.
Læs om dit ansvar som kristen,

som en ”vogter på muren”.

- Lederen side 6. 
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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 januar: generationer
Kodeord for januar gælder fra den 2.1. 2018

Kongefamilien får ny præst i 2018
Biskop over Aarhus Stift, Henrik 
Wigh-Poulsen, bliver ny kongelig 
konfessionarius fra april 2018. Han 
afl øser tidl. biskop over Københavns 
Stift, Erik Norman Svendsen.

Som konfessionarius eller skrifte-
fader skal Henrik Wigh-Poulsen være 
kongehusets præst samt dronningens 
personlige sjælesørger. Han tiltrådte sit 
første præsteembede i 1989.

De seneste 10 år har Erik Norman 
Svendsen, som snart fylder 77 år, 
forestået barnedåb, bryllupper og be-
gravelser i den danske kongefamilie.

Den nye konfessionarius, Henrik Wigh-Poulsen, der blev bispe-
viet i Aarhus Domkirke i 2015, er gift med Grete Wigh-Poulsen, der 
er provst i Kolding. Biskoppen står for en klassisk grundtvigsk teo-
logi, som også folk fra Indre Mission værdsætter, vurderer professor 
i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Aarhus, Kurt E. Larsen.

Bodil

Søndag 7. januar 2018 slår 
Silkeborg Oasekirke dørene op 
til en festlig gudstjeneste, hvor 
deres nye præst Peter Sode 
Jensen bliver indsat. 

Silkeborg Oasekirke har ople-
vet stor vækst de senere år, hvor 
store og små fællesskaber er vok-
set frem i kirken. Nu glæder me-
nigheden sig over at kunne byde 
Peter Sode Jensen velkommen 
som kirkens nye ledende præst. 

”Peter er en person, der elsker 
at se mennesker og fællesskaber 
blomstre i autentiske og omsorgs-
fulde relationer. Vi glæder os til, 
at Peters værdier og egenskaber 
kommer i spil i vores kirke”, siger 
Irene Jørgensen, der er formand 
for Silkeborg Oasekirke.  

Mere end gudstjenester
Silkeborg Oasekirke er mere 

end det, der foregår til gudstje-
nesterne om søndagen. I løbet af 
ugen er der forskellige aktiviteter 
for alle aldre. Derudover har kir-
ken en stærk diakonal profi l, som 

Peter Sode Jensen ser frem til at 
blive en del af. 

”Det er en dynamisk og spæn-
dende kirke med et diakonalt 
hjerte. Et fyrtårn for både Silke-
borg by og hele landets kirker, 
især på det diakonale område”, 
fortæller Peter og ser frem til, i 
samarbejde med både lønnede 
og ulønnede, at række ud til men-
nesker i og omkring Silkeborg. 

Hvem er den nye præst? 
Peter Sode Jensen er 49 år 

og gift med Anne Marie Sode 

Jensen. De har sammen fi re pi-
ger, hvor den ældste er 26 år og 
den yngste er 13 år. Oprindeligt 
er Peter udlært landmand, men 
skiftede senere høtyven ud med 
teologien for at blive præst. 

I de sidste otte år har Peter 
været frimenighedspræst i Hol-
stebro Oasekirke. Tidligere har 
Peter været præst i Klemensker 
Sogn på Bornholm. Pr. 1 januar 
2018 tiltræder han som præst i 
Silkeborg Oasekirke. 

Familien regner med foreløbig 
at blive boende i Holstebro.

Indsættelsen den 7. januar 
Festlighederne starter kl. 14 i 

kirkens lokaler på Frichsvej 2 i 
Silkeborg. Ved gudstjenesten vil 
repræsentanter fra Dansk Oases 
Menighedsnetværk og Silkeborg 
Oasekirke stå for indsættelsen af 
Peter Sode Jensen. 

Peter vil også selv for første 
gang prædike i kirken som kirkens 
nye præst. Efter gudstjenesten vil 
der være en uformel reception 
med kage og kaffe til alle. 

Elisabeth Koppelgaard/ Bodil

Silkeborg Oasekirke starter 
nytåret med en ny præst 

Silkeborg 
Oasekirke har 
de senere år op-
levet stor vækst. 
Der er også 
mange mindre 
fællesskaber og 
aktiviteter for 
folk i alle aldre.

Formanden for DanskOase bliver nu præst i Silkeborg.Biskop Henrik Wigh-
Poulsen

Evangelisk Alliance holder 
bedeuge d. 7. – 14. januar 
2018. Teamet er ”På vej – som 
pilgrim, fremmed og fl ygtning”.

Thomas Bjerg Mikkelsen, for-
mand for Evangelisk Alliance, 
indleder årets bedefolder med 
ordene:

”Årets bedeuge 2018 tager 
udgangspunkt i en dyb, bibelsk 
sandhed: Som kristne er vi frem-
mede i denne verden, vi er pil-
grimme på gennemrejse, men 
denne verden er ikke vores hjem.

Vi er på vej mod vores endelige 
destination: Guds evige rige.

Fordi vi selv er fremmede i 
verden, kan vi identifi cere os med 
de fremmede.

Det gælder både de mange mi-
granter og fl ygtninge, der kommer 
til vores land, men også alle de 
ensomme mennesker, som fi ndes 
i vores lokale samfund.

Som pilgrimme i verden skal vi 
kende og videregive det, vi har set 
og hørt om, hvad Gud har gjort.

Vi skal både gennem ord og 
livsstil forkynde, at Gud i Kristus 
forligte verden med sig selv, at 
Guds rige er kommet gennem 
Jesu død og opstandelse.

Lad os derfor samles til bøn for 
vores land og vores ver den, i tillid 
til at Guds ord og løfter må blive 
til en levende virkelighed – for pil-
grimme, fremmede og fl ygtninge.”

Mere i næste uge.

Pilgrimme og fl ygtninge 
er i fokus i bedeugen 2018

Nyansættelser og mærkedage
i Indre Mission
Organist Per Nedergaard Hansen, Nykø-
bing F, er ansat i en tjeneste som fritids-
forkynder i IM fra den 1. januar 2018. 

Per er 57 år og gift med Vera.

Medicinstuderende Signe Langdahl Knud-
sen, Brabrand, er ansat i en tjeneste som 
projektmedarbejder på IMs rådgivnings-
side AdamogEva.dk fra den 1. januar 2018 
til den 31. december 2020. 

Signe er 23 år og gift med Andreas. Ansæt-
telsen er på 10 timer ugentligt.

Teologistuderende Jacob Munk Jensen, Aarhus, er ansat i en 
tjeneste som projektmedarbejder på IMs rådgivningsside Ada-
mogEva.dk fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020. 

Jacob er 24 år. Ansættelsen er på 7 timer ugentligt.

Tømrer Henrik Kristoffersen, Herning, er 
ansat i en tjeneste som praktisk teamle-
der på Hjallerup Bibelcamping fra den 1. 
januar 2018 til den 31. december 2020. 

Henrik er 57 år, gift med Hanne og har 4 
børn. Ansættelsen er på 8 timer ugentligt.

 Daniel Munk Jensen, Hjerm, er ansat i en 
tjeneste som volontør ved Indre Missions 
evangeliserende team ’Cafébussen’ fra 
den 1. januar 2018 til den 31. august 2018. 

Daniel er 22 år og fl ytter til Aarhus snarest 
muligt. 

Teologistuderende Jonatan Hauge Madsen, Vanløse, er ansat 
i en tjeneste som ungdomskonsulent i Indre Mission fra den 
1. januar 2018 til den 31. december 2018. 

Jonatan er 25 år. Ansættelsen er på 10 timer ugentligt.

 Den 16. januar 2018 kan Louise og Peter Rahbek, Skjern, 
fejre kobberbryllup. 

Peter er ungdomskonsulent i Indre Mission. 

Henrik Kristof-
fersen

Per Nedergaard 
Hansen

Godt Nytår 2018Godt Nytår 2018
Udfordringen ønsker alle sine læse-

re et velsignet nytår med ordene fra 

Hebr. 13,8: ”Jesus Kristus er den 

samme i går og i dag, ja til evig tid.”

YFC må fyre 3 ansatte
YFC mister et budgetteret milliontilskud og må derfor skære ned 
på aktiviteterne i 2018.

2017 er et år, der vil blive husket i YFC. Ikke bare for de tusindvis 
af unge, der har været en del af arbejdet, men også for et økonomisk 
tab, der får alvorlige konsekvenser for organisationen.

I 2017 har tusindvis af unge deltaget i aktiviteter arrangeret gennem 
YFC, fx Rock Solid, koncerter, lejre, rejse til Ukraine og meget mere. 
Alle arrangementerne har den fællesnævner, at de har været med til 
at gøre noget for, at alle unge skal få en fair chance for at møde Gud. 

Nedskæringerne skyldes, at en del af de foreningsformalia, som 
skal til for at YFC kan få tilskud fra Tipsmidlerne igennem DUF (Dansk 
Ungdoms Fællesråd), ikke har været tilstrækkelig. Det betyder, at YFC 
ikke levede op til kravene, der skulle sikre det budgetterede tilskud på 
2,2 mio. kroner, som svarer til ca. 70% af de samlede indtægter i YFC.

Det har sat YFC i en helt anden situation, end da året startede. 
Bestyrelsen har sammen med landslederen arbejdet med at fi nde en 

holdbar løsning for at få YFC tilbage på sporet. Man kan ikke komme 
uden om, at så stort et økonomisk tab får alvorlige konsekvenser for 
organisationen og aktiviteterne.

Daniel, Lene og Morten fratræder
Arbejdet med bands og events skal foreløbig køre på vågeblus, mens 

det lokale arbejde skal styrkes i 2018 både mht. økonomi og medarbej-
derkræfter. Landslederens opgaver kommer til at ændre sig betydeligt, 
og derfor fratræder Daniel Baun som landsleder pr. 31.03.18.

YFC’s administrative medarbejder, Lene Dørken, fratræder samme 
dag. Den svære økonomiske situation kræver en medarbejder, der er 
bedre rustet til økonomistyring og driftsregnskab.

Heller ikke Morten Poulsens ansættelse og arbejdet med bands og 
events fortsætter. Alle aftalte koncerter og events holdes dog som aftalt.

”Både til Daniel, Lene og Morten skal der lyde en uendelig stor tak 
for deres indsats i YFC, og især det sidste halve år, hvor der er blevet 
arbejdet ekstra hårdt for at få enderne til at nå sammen. I januar 
samles bestyrelsen til en arbejdsdag, hvor vi sætter retning for YFC’s 
arbejde fremadrettet. 

Vores fokus er fortsat, at alle unge får en fair chance for at møde 
Gud”, skriver YFCs bestyrelsesformand, læge Allan Axelsen. 

Han beder YFCs venner om fortsat forbøn og støtte til arbejdet. 
Bodil
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Af Henri Nissen 

Psykiateren Laurits Bjerre 
sagde i november sit job op 
som overlægevikar i Kolding 
i protest mod behandlingen af 
psykiatriske patienter.

Han har været overlægevikar 
i ambulatoriet i lokalpsykiatrien 
i Kolding i knap fem år, men han 
kunne ikke længere stå inde for, 
at skizofrene, selvmordstruede 
og psykisk syge med vrangfore-
stillinger sendes hjem – fordi der 
ikke er plads til at indlægge dem.

Lokalt var problemet med at 
hjemsende syge patienter blevet 
akut, efter at sygehusledelsen i 
februar besluttede at lægge de 
psykiatriske afdelinger i Kolding 
og Vejle sammen. Derved kunne 
man spare 15 sengepladser 
- men det var ikke lægefagligt 
forsvarligt, mente Laurits Bjerre. 

- Jeg kunne ikke tage ansvar for 
den måde, man udskrev patienter 
på, selv om de kunne være til 
fare for sig selv og andre, siger 
Laurits Bjerre.

Forsømt område
Ifølge psykiatriloven har læger-

ne pligt til at tvangstilbageholde 
psykisk syge, hvis man kan se, 
at de er til fare for eget helbred. 
Men det er ikke muligt at leve op 
til loven, skønner Laurids Bjerre.

Laurits Bjerre arbejder dog 
også i Viborg, og her er der et 
langt bedre samarbejde mellem 
dem, der indlægger og dem, der 
udskriver.

Selv om der var tale om et 
lokalt problem med manglende 
sengepladser, er der også på 
landsplan gennem årtier skåret 
mange sengepladser væk. 

- Men er det ikke sådan, at 
sygehusudgifterne stiger?

- Bevillingerne har været meget 
større i de andre afdelinger. Psy-
kiatrien halter voldsomt bagefter. 

- Hvad siger dine kolleger?
- De er fuldstændig enige. 
Et andet problem er, at der er 

mange ubesatte speciallægestil-
linger på de psykiatriske afdelin-
ger. De ledige stillinger bliver ofte 
besat af udlændinge, og det giver 
sprogproblemer.

– Sproget er det vigtigste værk-
tøj, man har som psykiater. Der-
udover er der mange unge læger, 
der måske ikke har den nødven-
dige erfaring, siger Laurits Bjerre.

Det er specielt i Region Syd, 
at der er meget stor forskel på 
antal psykiatere øst og vest for 
Lillebæltsbroen. Der er også store 
områder på Sjælland, hvor man 
mangler psykiatere.

Pressionsgrupper 
- Men hvordan er det gået så 

galt med psykiatrien?
- Sygehusvæsnet har udvikliet 

sig fra at være omsorg for de 
svage til at være en politisk  kaste-
bold. Jo større pressionsgrupper, 
jo mere får de igennem. 

Her er de psykiatriske patienter 
utroligt svage. De har ikke ret 
mange, som kæmper for dem. 

Derimod står organisationer og 
patientforeninger som Kræftens 
Bekæmpelse, Hjerteforeningen, 
Diabetesforeningen og Gigtfor-
eningen meget stærkt. De lægger 
et enormt pres på politikerne, og 
de får deres ting igennem.

- Men regions-politikerne snak-
ker da ved hvert valg meget om, 
at der skal gøres noget specielt 
for de psykiatriske patienter. Gør 
de ikke noget ved det?

- Ikke, så det batter noget. De 
snakker om det igen og igen, men 
det bliver ved snakken. Ofte er det 
psykiatriske område afhængigt af 
at få midler fra satspulje-midler. 

De allersvageste
- Det er sørgeligt, for hvis der 

er nogen, der virkeligt er svage 
i vores samfund, så er det de 
psykisk syge, som måske isolerer 
sig på deres  værelser. De kan 
måske knapt nok sørge for mad 
til sig selv. Mange lever af fryse-
pizza og havregryn. De er bange, 
hører måske stemmer, som siger 
en masse frygteligt til dem. Ofte 

bliver der ikke gjort rent, fordi de 
ikke har kræfter til det. Det stinker 
og er en værre svinesti, når vi 
kommer på besøg, fortæller Lau-
rits Bjerre. Han har selv været på 
det opsøgende team, som tager 
ud og opsøger de psykisk syge, 
som ikke er indlagt.

- De bliver ikke glade, når I 
kommer?

- Nej, mange har ikke selv  en 
sygdoms-erkendelse, og de ude-
bliver fra ambulante samtaler, og 
vi er ikke velkomne. Ingen er så 
ilde stedt som dem, der ikke kan 
tage vare på sig selv. Dem, der 
ikke selv søger efter hjælp.

Men netop den gruppe spares 
der mere og mere på.

Misbrug gør det værre
- Før havde en patient måske 

kun skizofreni, men nu har de 
også et misbrug. Det er for let at 
få adgang til stoffer. Og mange af 
de syntetiske piller som fx extacy, 
cocain om amfetamin, de gør folk 
bindegale.

- Så man skal ikke lovliggøre 
den slags stoffer. Hvad med me-
dicinsk canabis?

- Det er blevet en pop-sag. Men 
normalt stilles der enormt høje 
krav til ny medicin, før den god-
kendes. Hele den videnskabelige 
proces mangler jo.

Canabis gør mange af vores 
patienter mere psykisk syge, end 
de er i forvejen.

Hvis man er psykotisk eller 
har skizofreni, bliver det endnu 
værre, når man også misbruger 
hash eller andre stoffer. Det siger 
næsten sig selv.

Undersøgelser viser, at hvis 
man misbruger hash før 15-års-
alderen, så øger det risikoen for 
skizofreni. 

Nogen er lige på grænsen til 
at blive psykotiske, og når de så 
tager et stof, ryger de måske over. 
En patient fortalte mig, at han en-
gang havde taget det syntestiske 
stof, der hedder MDA. Siden har 
han ikke været sig selv, men er 
blevet psykotisk af det.

Bivirkninger af medicin
- Men kan noget medicin ikke 

også give den slags bivirkninger?
- Ikke, hvis man tager det kor-

rekt. Men der er fx noget ADHD-
medicin, som kan give psykoser, 
fordi det virker forskelligt på 
forskellige mnennesker. Derfor er 
det vigtigt, at man er under opsyn 
i starten.

- Hvad med selvmords-tanker?
- Jo, anti-depressiv medicin 

kan slå ud på den måde, fordi 
hæmningen letter, før depres-
sionen letter. Derfor kan der være 
en risiko i starten, og det er vigtigt 
med opsyn.

- Hvad vil det sige at være 
psykotisk?

- Det er, når man fuldstændig 
har mistet realitetssansen og 
har vrangforestillinger, så man fx 
forestiller sig, at man bliver forfulgt 
af CIA, som vil slå en ihjel.

Nogle tror fx, at der i fjernsynet 
kommer kommentarer til, hvad de 
har lavet i går. Osv.

De kan have hallucinationer på 
alle fem sanser. Altså se og høre 
og lugte ting, som ikke er virkelige. 

- Hvordan kan I psykiatere så 
hjælpe dem?

- Hos nogle kan man behandle 
med fx samtaler og terapi, men 
som regel er det nødvendigt med 
medicin, fordi de ikke kan arbejde 
med problemerne, når psykosen 
fylder det hele.

- Er bofællesskaber en løsning 
for disse mennesker?

- Bofællesskaber er ikke løs-
ningen i den akutte fase. Bofæl-
lesskaber kan kun bruges, når 
patienterne er i behandling og 
patienterne frivilligt ønsker at 
fl ytte i et bofællesskab.

- Hvad gør man så?
- Man kommer ikke uden om, 

at der skal bevilges fl ere penge til 
sengepladser. Og der skal ansæt-
tes fl ere speciallæger - specielt i 
Jylland, hvor der er stor mangel. 
Man skal gøre det mere attraktivt 

med løn og arbejdsvilkår. Alterna-
tivet er at tvangsudskrive læger til 
at arbejde i Jylland.

- Og så må man også gøre det 
mere attraktivt for læger at blive 
psykiatere. For området er blevet 
forsømt.

- Kan man ikke bruge psykolo-
ger, som der ikke er mangel på?

- De må ikke ordinere medicin, 
så der er mange ting, de ikke kan.

- Kunne man så ikke opgradere 
dem og give dem lov?

- Det er man også i gang med. 
I Norge må psykologer varetage 
dele af tvang i psykiatriloven; 
men ikke tvangsindlæggelse. I 
Danmark skal det være læger, 
som varetager alle dele af psy-
kiatriloven.

Også kirkeligt aktiv
Overlæge Laurits Bjerre er 

også aktiv indenfor det kirkelige. 
Han har fx rådgivet ægtepar på 
kurser i kommunikation i Hertug 
Hans kirken i Haderslev. Han 
er også aktiv i det lokale Indre 
Mission.

Laurids Bjerre er gift med belgi-
ske Ingrid Vanderbruggen Bjerre, 
der er virksomhedschef på Indre 
Missions Hus i Fredericia.

- Du har en kristen tro. Giver 
det dig en ekstra vinkel på de 
psykiatriske patienter?

- Det gør da i hvert fald, at man 
betragter dem som ligeværdige 
mennesker, og at man ønsker at 
hjælpe dem, der er svagest.

Ikke kun åndeligt
- Kan du forestille dig, at der er 

en åndelig forklaring bag nogle af 
disse lidelser?

- Der kan være tilfælde, hvor 
patienter kommer med et åndeligt 
problem, og hvor jeg har henvist til 
sygehuspræsten eller deres egen 
præst. Det ville forvirre dem om 
min rolle, hvis jeg optrådte som 
åndelig sjælesørger. 

Men mit budskab til Udfordrin-
gens læsere vil være, at man 
skal passe på ikke for let at tolke 

psykiske sygdomme som ånds-
besættelse.

Jeg har mødt psykisk syge, 
som ikke havde gavn af medicinsk 
behandling; men det store fl ertal 
har mere eller mindre gavn af den 
rette medicinske behandling. De 
som ikke har gavn af medicinsk 
behandling, kan ofte have gavn 
af de andre behandlingstilbud, 
som vi også giver i psykiatrien. 
Desværre er der også patienter, 
som vi ikke kan hjælpe.

For mange på medicin?
- Men er det ikke unaturligt, at 

så stor en del af befolkningen er 
på medicin? Vi er vel ikke skabt til 
at skulle tage medicin? For 100 år 
siden havde vi ikke den syntetiske 
medicin?

- Nej, men dengang havde 
mennesker det bare frygtelig 
skidt. De led, og de led. 

Der er jo ingen grund til at lide, 
hvis man kan slippe for det. Man 
tager man jo også medicin for fx 
sukkersyge. 

Problemet er, at mange tager 
de såkaldte ”lykkepiller”, som ikke 
burde, mens andre burde, men 
ikke gør det. 

Vi må ikke glemme, at det var 
en revolution, da man opfandt 
den psykiatriske medicin. Før var 
det sådan, at når man nærmede 
sig de psykiatriske sygehuse, så 
kunne man høre mennesker råbe 
og skrige. For man havde ikke ret 
meget, der kunne hjælpe dem. 

Men i 50’erne begyndte den 
første nervemedicin at komme 
frem. I starten brugte man ste-
solid-lignende præparater, som 
på mange måder virker ligesom 
alkohol.

Men i dag er medicinen blevet 
forbedret, så man kan hjælpe 
mange mennesker - også med 
det, I journalister har døbt ”lyk-
kepiller”. De er langt mildere, og 
man kan trappes ud igen. 

Der fi ndes mange forskellige 
typer psykiatrisk medicin, som 
er forbedret betydeligt siden 
50’erne, slutter Laurits Bjerre.

Vi behandler 
ikke psykiatriske 
patienter godt
Det mener overlæge Laurits Bjerre, der sagde op i protest imod Region 
Syddanmarks nedlæggelse af sengepladser, som der var hårdt brug for.
Syge udskrives, selv om de risikerer at være til skade for sig selv og andre.
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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,-

Åbne Døre lancerer “World 
Watch List 2018” på Christi-
ansborg den 10. januar klokken 
13.00 i Provianthuset, hvor 
også fl ere politikere vil holde 
oplæg.

Hvert år præsenterer Åbne 
Døre Verdensranglisten, som vi-
ser, hvor verdens kristne forfølges 
mest. I fl ere år har Nordkorea lig-
get i toppen af de 50 lande, hvor 
det er sværest at være kristen.

Tvinges til at fl ygte
Årsagerne til og arten af for-

følgelse varierer fra land til land. 
Men forfølgelse af kristne er taget 
til de senere år, uanset om årsa-
gen er religiøs radikalisering eller 
totalitære regimer. 

Folkemord og andre overgreb 
tvinger i stigende grad kristne 
rundt om i verden til at fl ygte til 
Vesten. Kirken står derfor i visse 

områder over for total udslettelse.

Oplæg ved politikere m.fl .
Foruden fremlæggelsen af 

Verdensranglisten 2018, vil der 

den 10. januar være oplæg ved 
fl ere af deltagerne:

• Naser Khader (K), der er 
udenrigspolitisk ordfører, taler 
om: ”Hvordan kvalifi cerer vi re-
geringsgrundlagets prioritet om 
at beskytte kristne minoriteter?”

• Franz-Michael Skjoldhøj 
Mellbin, Danmarks Ambassa-
dør for tros- og religionsfrihed 
taler om: ”Hvilke konkrete initiati-
ver vil man tage bilateralt i EU- og 
FN-regi for at imødegå forfølgelse 
af kristne minoriteter?”

• Daniel Toft Jakobsen (S),  
Formand for tværpolitisk netværk 
for tros- og religionsfrihed, bely-
ser emnet: ”Hvad burde regerin-
gen gøre yderligere, og hvad vil 
du arbejde for vil komme til at 
ske under denne og kommende 
regeringer?”

Projekter i 60 lande
Åbne Døre har i 60 år arbejdet 

for kristnes tros- og religionsfri-
hed. I dag har organisationen pro-
jekter i over 60 lande, hvor man 
støtter de lokale kirker og kristne 
i deres kamp for at udleve deres 
tro i særdeles fjendtlige områder.

Hvert år udgiver den interna-
tionale organisation Open Doors 
sin ”World Watch List”, der er en 
kortlægning og rapportering af 
omfanget af kristenforfølgelser 
i verden. Listen bygger på rap-
porter fra medarbejdere og sam-
arbejdspartnere i felten.

Præsentationen af Verdens-
ranglisten 2018 vil bl.a. fokusere 
på de særlige tendenser, som 
ligger bag forfølgelse af kristne. 
Samtidig vil Åbne Døre pege på 
årsager til, at kristnes tros- og 
religionsfrihed er under pres.

Arrangementet kræver tilmel-
ding til Åbne Døre Danmark, 
Tomsagervej 3, 8230 Åbyhøj. 

Bodil

Verdensranglisten 2018 
præsenteres for politikere
Åbne Døre præsenterer status over trosfriheden på Christiansborg den 10. januar. 

Nyt om forfølgelse af kristne:

Daniel Toft Jakobsen (S), for-
mand for tværpolitisk netværk 
for tros- og religionsfrihed, 
taler om, hvad regeringen 
burde gøre for forfulgte kristne.

Forældre tog børn med til 
julesang i kirken midt i skoletiden

Kort og forståeligt forklarer 
Hans Kristian Neerskov om 
baggrunden for den evige 
strid mellem jøder og arabere.

Forstå konfl iktens årsag
   - HISTORISK OG TEOLOGISK

• Søndag den 17. December 2017 •   

...den fælles kristne ugeavis

• Uge 51-52 •      

Opbakning til julegudstjeneste
Græsted Kirke i Nordsjælland.

Udfordringen skrev den 17. dec. om sagen fra Gribskolen, 
som valgte at afskaffe juleafslutningen i Græsted Kirke.

Af Bodil Lanting

Statsministeren, borgmeste-
ren, en række forældre og selv 
muslimer kritiserede Gribsko-
lens beslutning om at afskaffe 
juleafslutningen i Græsted 
Kirke. En gruppe forældre tog 
derpå sagen i egen hånd.

Arrangementet i Græsted Kirke 
foregik uden medvirken af den 
lokale præst, Ole B. Mogensen. 

Nogle forældre tog omkring 40 
børn fra Gribskolens 0.-3. klasse 
med til kirken, hvor de sang tre 
salmer. Forældrene havde ikke 
på forhånd givet skolen offi ciel 
besked om deres planer.

Skoleledelsen har været delt i 
sagen, og i protest mod forløbet 
har to forældrerepræsentanter nu 
trukket sig fra bestyrelsen.

Borgmester med i kirke
Gribskovs borgmester, som 

har kritiseret skoleledelsens ”ar-
rogance”, var også med i kirken.

”Jeg er her for at gøre op-
mærksom på, at det var et mis-
forstået hensyn fra skolens side 
at afskaffe julegudstjenesten. 
Kristendommen er en del af vores 
danske kultur og ophav, og det 
skal man ikke lave om på. 

Desuden synes jeg, det er 

helt forkert, at skolen ikke har 
inddraget forældrene i deres be-
slutning”, siger Kim Valentin (V) 
til Kristeligt Dagblad.

Formanden for børneudvalget 
i Gribskov Kommune, Trine Eget-
ved (K), har kritiseret skoleledel-
sen på Facebook: 

“Min grundholdning er, at vi 
altså bor i Danmark, og vi er et 
land, der bygger på kristne grund-
holdninger og traditioner.

Det er en smuk tradition, at bør-
nene kommer i kirke med deres 
skole, og det er ikke en plausibel 
forklaring, at nogle børn har en 

anden trosretning. Der må så 
laves anden undervisning for de 
børn, som ikke ønsker at deltage 
pga. religiøs overbevisning.” 

Byrådet kritiserer skolen
På opfordring fra Dansk Fol-

keparti blev sagen behandlet på 
årets sidste byrådsmøde den 18. 
december. Brian Lyck Jørgensen 
(DF) inviterede hele byrådet med 
til gudstjenesten i Græsted Kirke 
dagen efter. Herefter gik debatten 
i gang, og alle partier i byrådet 
kritiserede skolens håndtering af 
sagen. Skolebestyrelsen havde 

begrundet sin beslutning med 
henvisning til folk af anden tro - 
men det er slet ikke i de lokale 
muslimers interesse. 

”Jeg ved godt, at vi her i by-
rådet ikke kan bestemme, hvad 
skolen skal gøre, men vi kan 
henstille til, at skoleklasser som 
udgangspunkt skal deltage i årets 
julegudstjenester, som de hidtil 
har gjort, og de, som vil fritages, 
kan blive det”, sagde Brian Lyck.

Trine Egetved fi k vedtaget et 
forslag om, at de nye skolebesty-
relser senest 1.oktober 2018 skal 
tage en dialog med forældrene 
om de enkelte skolers traditioner 
vedr. højtiderne – underforstået 
også julegudstjenesterne, skriver 
Netavisen Gribskov.

Hadbreve til præsten
Ole B. Mogensen får nu både 

hadbreve og vrede opringninger 
fra folk, som mener, at kirken 
burde stå fast. Præsten bakkes 
dog op af Helsingør Stifts biskop.

- Han er det mest fredsel-
skende og rummelige menneske, 
man kan forestille sig. Jeg er ked 
af at høre det, for han fortjener 
ikke noget af det her, siger biskop 
Lise-Lotte Rebel. 

Hun beklager, at folk i vor tid 
så hurtigt griber til ”hurtige reak-
tioner og hadefulde beskeder”.

Borgmesteren var med, da nogle forældre den 19. december tog deres børn med til Græsted Kirke.

På årets sidste dag gør mange status over året, der gik. Hvis 
jeg skal komme med et bud på, hvad der især prægede 2017, 
vil jeg sige mistillid til magthavere og medier. 

Flere og fl ere føler, at de store mainstream medier, som vi ple-
jede at stole næsten blindt på, ikke længere bare giver os neutral 
information om verdens begivenheder, men i stedet forsøger at 
påvirke os i en bestemt politisk retning. Enten bliver historierne 
vinklet efter en ideologi, eller der er informationer, man undlader 
at videregive af hensyn til en politisk linje. 

Derfor er der ved at opstå helt nye måder og medier, hvorpå folk 
søger information, og som de føler, de bedre kan stole på. Flere 
facebook- og youtube-brugere har i det forgangne år oplevet, at 
deres konto enten er blevet lukket, eller at de er kommet i det så-
kaldte “facebook fængsel”. Det betyder, at ens konto bliver lukket 
nogle dage, fordi man har ytret sig i strid med facebooks værdisæt. 

Facebook forklarer, at det er for undgå hate-speech (hadsk tale); 
men fl ere og fl ere mistænker de sociale medier for censur. 

 I årets løb mødte jeg en person, der har startet et alternativt 
medie i Sverige for at afsløre, hvordan mainstream medier enten 
fordrejer nyheder til fordel for et bestemt politisk syn eller undlader 
at fortælle, hvad der foregår. 

Personen har en fortid som ateist, men i dag er han en glødende 
kristen. Det var jagten på “fake news”, der ledte ham til troen. Da 
han begyndte at dykke ned i medieverdenens bedrag og løgne, 
gik det op for ham, at uden den kristne tro var det umuligt for ham 
at skelne mellem, hvad der er sandhed og løgn. 

Hvis ikke troen oplyser fornuften, dømmekraften, og man lader 
sig vejlede af Guds sandhed, ord og Ånd, sagde han til mig, så 
bliver man alt for let et offer for manipulation. 

Hvad der kendetegner vor tid mest, er ikke kun kamp for politiske 
ideologier, men især en krig imod sandhed.  

Som kristen troende behøver man ikke at miste modet i dystre 
tider. Selv oplever jeg egentligt, at desto mere mistroisk og negativ 
verden bliver, desto mere vokser min tro. 

I en verden, hvor sandhed og tillid bliver undertrykt, mærker jeg 
på en særlig måde den glæde og fred, der er i troen på vor kære 
Gud, og hvor stort behov, der er for at sprede den. 

Godt nytår!

Krig imod sandhed 
prægede 2017
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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.

Af Svend Løbner, 
freelancejournalist

- Jeg har opdaget, at der er 
et behov, og det prøver vi at 
dække. Radioen er et veleg-
net medie til at inspirere og 
undervise. 

Det fortæller Per Nielsen fra 
UCB Radio på Amager, der lave-
de udsendelser på Radio Malmö, 
før der eksisterede lokalradioer i 
Danmark, og bl.a. tog initiativ til 
oprettelsen af KKR, Radio Ama-
ger og Airport FM/TV. 

UCB står for United Christian 
Broadcasters og er en af de ca. 
20 lokale radio- og tv-stationer i 
Den Kristne Producent Komité.

Ugens højdepunkt: Bingo!
I 1980’erne lavede Per Nielsen 

bl.a. lørdagsbingo med Lions 
Club:

- Mens vi sidder en lørdag 
eftermiddag og råber numrene 
op, ringer en dame ind, som 
overhovedet ikke havde bingo! Vi 
sagde: ”Der må være sket en fejl, 
men vi sender dig lige en pose 
kaffe alligevel!” Men så ringer hun 
så sandelig ind lørdagen efter – 
og igen er hun smuttet igennem 
telefonslusen. Så bliver vi enige 
om at køre ud til damen med en 
kurv og forklare hende reglerne, 
fortæller Per Nielsen. 

- Det viser sig, at damen og 
hendes mand begge er invalide-
pensionister og ikke kan komme 

udenfor en dør. Deres hjemme-
hjælp køber bingolodder til dem, 
og ugens højdepunkt er, når de 
lørdag kan tænde for lokalradioen 
og spille radiobingo. 

Den oplevelse rystede Per:
- Da vi gik derfra, sagde jeg til 

min ven fra Lions Club: Hvor er 
vores samfund fattigt, når ugens 
højdepunkt er vores tåbelige 
radioprogram, hvor vi bare tæller 
numre og siger tillykke, du har 
vundet en pose kaffe! 

Radio blev levende kirke
Lige dér besluttede Per Nielsen 

sig for at lave radio om vigtigere 
livsværdier! Og det blev motiva-
tionen for at sende kristen radio. 
I begyndelsen kun en enkelt time 
på Radio Amager.

- Vi spillede kun lidt kristen 
musik inden kirketid om sønda-
gen. Vi kommenterede numrene 
og fortalte også om søndagens 
tekst, læste nogle gange op fra 
Bibelen, det var alt. Men så en 
dag mødte nogle mennesker op 
på stationen og sagde: ”Når vi 
har hørt jer, behøver vi ikke at gå 
i kirke!” Folk kom op i receptionen 
for at høre, om vi kunne bede for 
dem. Det viste mig, hvor stor en 
gennemslagskraft, mediet har.

Det blev optakten til UCB 
Radio, som vi kender det i dag. 
For Per og hans hustru Kirsten 
besluttede at vende det hele om 
og lade prædikenerne fylde det 
meste. Så de sender prædikener 
hele natten igennem. 

- Som gammel mediemand 
tænkte jeg: ”Det er der nok ingen, 
der gider høre på!” Men det har 
jeg måtte tage i mig igen! For når 
vi kom ind på kontoret om mor-
genen var telefonsvareren fuld 
af beskeder fra folk, der fx havde 
siddet kl. tre om natten eller fem 
om morgenen og lyttet. 

Fanget af god prædikant
På Amager arbejder folk på 

alle tider af døgnet, forklarer Per 
Nielsen. Den store lufthavn er en 
24 timers arbejdsplads. 

- Der er masser, som har en 
anderledes døgnrytme og derfor 
åbner for radioen midt om nat-
ten og bliver fanget af en god 
prædikant. 

UCB Radio sender i dag hver 
nat fra midnat til seks om morge-
nen og streamer prædikenerne 
på internettet hele døgnet. En 
APP til Iphone og Android kan 
hentes fra radioens hjemmeside.

Radioen sender til hele Køben-
havn fra sendere i Tårnby og ved 
Rigshospitalet i midtbyen. Statio-
nen startede som ungdomsradio 
i midten af 1990’erne og overtog 
senere Danmarks første kristne 
lokalradio Rhema Radio. 

Gennem Rhema Radio sender 
Per Nielsen og hans team nu 
morgenradio alle hverdage fra 
klokken 6-10 og i øvrigt døgnet 
rundt over Internettet. Også disse 
udsendelserne består mest af 
kristne prædikener og bibelun-
dervisning.

Unge startede radio 
– og kom i fjernsynet 

UCB Radio startede ved, at en 
gruppe kristne unge ønskede at 
lave lokalradio. 

- En af de unge piger, Diana, 
var kun 13 år, da hun kom og 
spurgte, om hun måtte lave lokal-
radio. Når hun satte sig ved mikro-
fonen, blæste hun højttalerne ud 
i den anden ende! De unge blev 
efterhånden så dygtige, at DR 
troppede op med et tv-hold og fi k 
dem med i et ungdomsprogram, 
fortæller Per Nielsen. 

- Det var kun kristen musik, 
for vi gik efter at sætte et kristent 
præg på hele fl aden. Og samta-
lerne handlede om det det, unge 
piger nu taler med hinanden om, 
men det var ud fra et kristent 
værdisæt. Det var virkelig godt!

- Det var rigtig lokalradio – men 
det var også holdningsradio. Det 
er værdibaseret radio, der betyder 
noget for mig! 

UCB Radio driver også en lille 
kristen musik- og boghandel på 
Amager, Sound of Heaven, og 
udgiver hvert kvartal et gratis 
hæfte med inspiration til hver dag: 
”et Ord til Dagen”. Hæftet sendes 
til 30.000 husstande i Norden.

Lyt til UCB Radio på www.ucb.
dk/stream.htm

Per Nielsen blev over-
rasket over responsen 

på et musikprogram før 
en gudstjeneste. Så nu 
sender UCB Radio præ-

dikener natten igen-
nem på Amager, hvor 
folk arbejder på alle 

døgnets timer på grund 
af lufthavnen.

 

Erfaren mediemand 
laver kristen taleradio

De første 100 mande-
møder i Men’s Aglow
Den kristne kvindebevægelse Womens 
Aglow blev for over 40 år siden oprettet 
af en håndfuld kvinder i USA og bredte 
sig til 170 lande på seks kontinenter i 
hele verden. Men i 2004 opstod den første 
Men’s Aglow - i Danmark.

Det var Børge Porsen, Kolding, der star-
tede en gruppe. Han er selvstændig optiker 
og i øvrigt gift med Inger Porsen, som er 
landsleder for Aglow i Danmark. Men Børge 
Porsen følte sig kaldet gennem et profetisk 
ord til også at starte Men’s Aglow - som den 
første mand i verden. Børge Porsen er vokset 
op i et baptistisk hjem i Nordjylland, men 
kommer i dag i Apostolsk Kirke i Kolding.

Aglow for Men begyndte så småt i no-
vember 2003, og 28. september 2004 fi k de 
Aglow Internationals certifi kat som bevis på, 
at de var registreret.

I oktober 2008 blev der tilføjet endnu en gruppe for mænd - denne 
gang i Horsens. De holdt deres første møde d. 20. oktober 2008.

Lige før jul kunne Men’s Aglow i Kolding så fejre, at man havde 
holdt de første 100 møder. Samtidig overlod Børge Porsen ledelsen 
i Kolding til Jan Vestergaard, der til daglig er naturvejleder.  

Aglow for Men står under Aglows nationale bestyrelse og optræ-
der på lige fod med de øvrige Aglowgrupper i landet.

Henri.

Børge Porsen

Jan Vestergaard

Rådgivningssiden AdamogEva.dk 
opnormerer i 2018
Indre Missions rådgivnings-
side AdamogEva.dk opnor-
merer og har netop ansat to 
nye projektmedarbejdere.

Fra det nye år får rådgiv-
ningssiden AdamogEva.dk 
to nye projektmedarbejdere. 
Signe Langdahl Knudsen, Bra-
brand, og Jacob Munk Jensen, 
Aarhus, er gennem de næste 
tre år ansat på henholdsvis ti 
og syv timer i ugen og tilknyttet Region Syd. 

Baggrunden for opnormeringen er, at AdamogEva.dk har fået 
fl ere sponsorindtægter og honorarer, som kan fi nansiere projekt-
stillingen på ti timer i ugen. 

”Vi fi k rigtig mange velkvalifi cerede ansøgere, så det var svært 
at vælge. Vi har mange projekter, vi gerne vil have sat i søen, og 
det lykkedes faktisk at fi nde syv timer i Region Syd, som kunne 
bruges til endnu en projektstilling. Det er jeg meget taknemmelig 
for,” siger Vibeke Sode Hjorth, der er redaktør for AdamogEva.dk. 

Det er endnu ikke endeligt fastlagt, hvilke arbejdsopgaver de to 
nyansatte skal beskæftige sig med, men der bliver blandt andet 
tale om undervisning af konfi rmander. 

Siden udgivelsen af rapporten ”En undersøgelse af kristne 
unges brug af porno og onani samt deres seksuelle erfaringer” 
sidste efterår har AdamogEva.dk oplevet øget interesse fra fri-
skoler, efterskoler, IMU-foreninger og voksne, som ønsker mere 
oplysning og undervisning om emnet. 

Foruden Vibeke Sode Hjorth og de to nye medarbejdere tæller 
rådgivningssiden 71 frivillige rådgivere og redaktionsmedlemmer.

Bodil 

Signe Langdahl Knudsen og 
Jacob Munk Jensen er nye 
medarbejdere i Indre Mis-
sions AdamogEva.dk

”Hvor var det dejligt og festligt 
- en rigtig julemesse. Det må 
vi se at fået lavet til en årlig 
begivenhed, når vi skal holde 
fi rma-jule-frokost!”

Det sagde en af Amager-
fi rmaet bObles direktører, efter 
at de 25 medarbejdere havde 
startet årets julefrokost den 15. 
dec. med messe i Nathanaels 
Kirke i København.

Festudvalget med direktørerne 
Louise og Bolette Blædel i spid-
sen havde besluttet, at julefesten 
skulle star te med en ’firma-
jule-messe’. Efter gudstjenesten 
skulle julefrokosten have fokus på 

g o d e , 
danske 
j u l e -
t r a d i -
t ioner. 
I kirken 

var det bObles medarbejdere 
og direktører, som tændte ly-
sene, mens pastor emer. Leif 
Munksgaard talte om Jesus som 
verdens lys og julens egentlige 
hovedperson.

En af deltagerne fortalte efter-
følgende, at hun var blevet kon-
fi rmeret i Nathanaels Kirke - men 
hun havde ikke været der siden!  

Bodil

Firma-julefrokost startede i kirken
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Flugten til Egypten
13 Da stjernetyderne var taget af sted, viste 

en engel sig for Josef i en drøm. »Stå op og fl ygt 
til Egypten med barnet og dets mor,« sagde 
englen. »Kong Herodes leder efter barnet for 
at slå det ihjel. Bliv i Egypten indtil jeg siger 
til.« 14 Samme nat tog Josef af sted med Maria 
og barnet, og de bosatte sig i Egypten, 15 indtil 
Herodes var død. Sådan gik det i opfyldelse, 
som Herren havde talt gennem en af sine 
profeter: »Jeg kaldte min søn ud af Egypten.«

Massakren på børnene i Betlehem
16 Herodes blev rasende, da han opdagede, 

at stjernetyderne havde narret ham. Han send-
te straks soldater til Betlehem og omegn for at 
dræbe alle drengebørn på to år og derunder, 
altså alle, der var født efter det tidspunkt, stjer-
netyderne havde nævnt. 17 Med den massakre 
opfyldtes profeten Jeremias’ ord: 

18 »I Rama høres der skrig, jamren og høj-
lydt gråd. Det er Rakel, der græder over sine 
børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for børnene 
er borte.«

Hjemrejsen fra Egypten
19 Efter at Herodes var død, viste englen sig 

igen i en drøm for Josef i Egypten og sagde: 20 

»Rejs tilbage til Israel sammen med barnet og 
hans mor. De, som ville slå barnet ihjel, er selv 
døde.« 21 Josef begav sig da på vej tilbage mod 
Israel med Jesus og Maria. 22 Men da han hørte, 
at Herodes’ søn, Arkelaos, var blevet konge i 
Judæa efter sin far, var han bange for at tage 
derhen. Desuden blev han advaret i endnu en 
drøm og besluttede derfor at tage til Galilæa, 
23 hvor han bosatte sig i den by, der hedder 
Nazaret. På den måde opfyldtes det profetiske 
ord om, at Messias skulle kaldes »nazaræer«.

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Har du nogensinde tænkt på, 
hvorfor der så ofte er mod-
stand imod evangeliet? Det 
er da egentlig mærkeligt, når 
hovedbudskabet er, at der er en 
Gud, som elsker os og som øn-
sker at være sammen med os.

Men der er en grund, og den 
er egentlig ret godt illustreret 
i dagens tekst. Det handler 
nemlig om magt! Hvem skal 
sidde på tronen? Herodes eller 
Jødernes nyfødte konge? Og 
hvis vi skal overføre det til os 
selv: Dig eller Gud? For godt 
nok proklamerer englene Jesus 
som verdens frelser, men han 
annonceres også som ”Kristus, 
Herren” (Luk. 2, 11). Og det er 
her, det går galt for både Hero-
des og for mange andre. 

Det er fi nt, at Gud elsker os 
og vil frelse og hjælpe os. Men 
skal han også være Herre? Kan 
det passe, at der er født en ny 
konge, der vil tage magten fra 
mig? Det tronskifte kæmpede 
Herodes indædt imod, ligesom 
mange andre mennesker gør 
det.

Vores grundlæggende 
problem

Så modstanden imod evan-
geliet kommer, når vi når ind til 
menneskets grundlæggende 
problem med Gud: Hvem skal 
sidde på tronen? Det er faktisk 
synd i en nøddeskal. Den kamp 
startede allerede med de 2 før-
ste mennesker, der eksisterede: 
Adam og Eva. Gud skabte dem 

i sit billede og gav dem opgaver, 
ansvar og retningslinjer. Men 
selv i Paradis lurede slangen og 
spurgte Adam og Eva, hvorfor 
de ikke selv overtog tronen? 
Hvorfor egentlig underlægge 
sig denne Gud? Kender han 
mon jeres behov bedre, end i 
selv gør?

At kampen var tabt, blev 
igen tydeligt illustreret igennem 
Israels historie. Selvom Gud 
skabte Israels folk og kaldte 
det for sin søn. Selvom han 
gav dem opgaver, ansvar og 
retningslinjer, som han havde 
gjort med Adam. 

Selvom han udfriede dem fra 
slaveriet. Selvom han gav dem 
mad og drikke i ørkenen og 
kæmpede for dem, når de blev 
angrebet. Så tabte de alligevel 
igen og igen den gamle kamp 
mod slangen. Gang på gang 
gjorde de, som de selv ville, og 
hver gang blev det til ulykke og 
død for dem, ligesom det blev 
for Adam.

Sendt for at vinde kampen
Det er denne kamp, Jesus 

bliver en del af ganske kort tid 
efter, han er født. Han er sendt 
som den anden Adam til at 
vinde den kamp, som den første 

Adam – og alle vi andre med 
ham - tabte. Jesus er det eneste 
menneske, der rent faktisk har 
formået at afgive tronen i sit liv 
til Gud uden at fejle: 

“Jesus sagde til dem: »San-
delig, sandelig siger jeg jer: 
Sønnen kan slet intet gøre af 
sig selv, men kun det, han ser 
Faderen gøre; for hvad Faderen 
gør, det samme gør også Søn-
nen.” (Joh. 5:19) 

Og hvad er velsignelsen, når 
man formår at overgive tronen 
i sit liv fuldstændig til Gud? 
Jesus bekræfter de løfter, der 
er givet i GT (fx Ezek. 20, 11):

 “Han sagde til ham: »Hvad 
står der i loven? Hvad læser 
du dér?« Manden svarede: 
»Du skal elske Herren din Gud 
af hele dit hjerte og af hele din 
sjæl og af hele din styrke og af 
hele dit sind, og din næste som 
dig selv.« Jesus sagde: »Du har 
svaret rigtigt. Gør det, så skal du 
leve.«” (Luk. 10:26–28) 

En ny skabning
Hvis du holder loven, skal du 

leve. Så Jesus vandt livet, ved 
at lade Gud sidde på tronen i 
sit liv. Han er lovens opfyldelse. 
Men han valgte at give livets 
sejrskrans videre til os. Han 
valgte selv døden, for at vi 
kunne leve. Ja, ikke bare leve – 
men være helt nye skabninger:

“Altså: Er nogen i Kristus, er 
han en ny skabning. Det gamle 
er forbi, se, noget nyt er blevet 
til!” (2 Kor. 5:17) 

En ny skabning, skabt i Guds 
billede med gudgivne opgaver, 
ansvar og retningslinjer, nøjag-
tigt ligesom Adam. Men husk, 
at selv i Paradis lurede slangen. 
Og selvom han er overvundet, 
er han endnu ikke bragt til tavs-
hed. Han hvisker stadig – også 
til de nye skabninger: ”Kan det 
virkelig være rigtigt, at Gud skal 
blande sig i, hvordan du bruger 
dine penge, prioriterer din tid el-
ler udlever din seksualitet? Mon 
ikke bare hans retningslinjer er 
lidt forældede og ikke længere 
passer ind i denne tid? Mon 
ikke du bedre kan bedømme, 
hvordan du skal leve dit liv, end 
han kan?”

Så selvom vi er købt fri fra 
loven ved Jesu offer, så er det 
stadig relevant at stille os selv 
spørgsmålet: Hvem sidder på 
tronen i mit liv?

Hvem sidder 
på din trone?

Præst i Kronborgvejens 
Kirkecenter, Thisted

Menneskets grundlæggende problem med Gud handler om, 
hvem der skal sidde på tronen: Herren - eller os selv?

Gud bevare...
Dronningen alene klarer det ikke. Men alle 
kristne bør gå i forbøn for vores land. 
Vi er så heldige at have en dronning, som slutter sine nyt-
årstaler med et ”Gud bevare Danmark!” Mange gør grin med 
det, mange fl ere kristne burde hjælpe med at bede for vores 
land og folk. Det har nemlig afgørende betydning.

I dag præges samfundet og medierne af de kulturradikale 
ideer om at nedbryde de kristne normer - og ateisternes krav 
om religions-neutralitet (fx. ingen julefejring for børn). 

I medierne holdes der paradokssalt nok jul - uden at nævne, 
at vi markerer Jesus fødsel. Den herskende politiske klasse 
har gjort det til ”politisk-ukorrekt” at tale om Jesus...! 

Men, der er begyndt at ske noget... Og jeg tror, det skyldes, 
at der nu i mange kommuner oprettes bedegrupper. 

Andre har valgt at bede for to udvalgte politikere - efter 
princippet: én, man kan li’ og én, man ikke er så enig med. 
Det har gjort sin virkning. Prøv selv!

Bøn virker i det åndelige. Men gennem bøn i Jesu navn kan 
du - hvis du er kristen - sætte himmel og jord i bevægelse, så 
det også viser sig i den synlige verden. 

Og det er interessant, at stadig fl ere politikere nu siger, at 
”Danmark er (eller skal være) et kristent land”. Det var utæn-
keligt for 10 år siden.

Det er påfaldende, at det var vores verdslige statsminister 
og en lokal borgmester, der før jul forsvarede julegudstjeneste 
for skolebørnene. Borgmesteren i Græsted sagde virkelig: 

Vi er et kristent land. Og det skal vi være stolte af.
Det tør mange troende kristne ikke engang sige. 
Vi er så forsigtige. Kommer vi endelig med et lille pip, er det 

ofte så generelt og humanistisk, at det ikke rykker noget som 
helst. Mange har ladet sig kyse af djævelens løvebrøl.

Hvis vi skal genvinde frimodigheden, må vi i gang med 
at bede. Ikke som en terapi eller en ydre fromhed, som intet 
udretter, men fordi vi vil have konkrete resultater. 

Gennem den slags reel bøn får vi ”åndelige øjne”, så vi kan 
se Danmarks behov. Og så kan vi udløse Guds gode 
vilje over danskerne. 

* Gå med i en aktiv bedegruppe! (Se side 9.)
* Eller afsæt en tid til at bede alene - men ikke 

blot for dig selv og dine behov, men for Danmark.
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Hvor mange gange 
var Josef og Maria i Nazareth?
Af Anfi nn Helmsdal, stud.theol. 

Jeg er stor fan af, at vi har 
ikke bare ét, men fi re evan-
gelier. Ikke som Koranen 
– én åbenbaring. Nej, de fi re 
evangelier er herlige i deres 
forskellige perspektiver på 
Jesus og tilføjer desuden 
historisk troværdighed. Men 
hvad gør man så, når man 
løber ind i påstande om til-
syneladende modsætninger 
evangelierne imellem? 

Jeg har det med evange-
lierne, som jeg har det med 
gaffatape: De svigter aldrig. Jeg 
læner mig blandt andet op ad to 
overordnede principper:

1. Johannes skriver: »Der er 
også mange andre ting, Jesus 
har gjort; hvis der skulle skrives 
om dem én for én, tror jeg ikke, 
at hele verden kunne rumme de 
bøger, som så måtte skrives« 
Joh 21,25.

Vi skal frem med kniven. Hvis 
vi skal tro Johannes, så kunne 
der skrives uendeligt mange 
bøger om Jesu gerninger. 

Hvad må Johannes (og de 
andre evangelister) så nød-
vendigvis gøre? Begrænse sig. 
Det kan give rum for tilsynela-
dende modsætninger. Men de 
er netop ikke mere end det: 
tilsyneladende. Hvorfor hen-
holdsvis tilvælger og fravælger 
de forskellige ting? Svaret er: 
spalteplads. 

2. Evangelisterne er forskel-
lige. Mon to hjemmeboende 
tvillingers dagbøger er ens? 
Der vil højst sandsynligt være 
fællestræk. Men ville de være 
ens? Nej. Det naturligste er jo 
selvfølgelig, at de trods deres 
ligheder tænker og bemærker 
forskelligt. Hvor mistænkeligt, 
hvis dagbøgerne var identiske 
i deres struktur!

Case: Hvor mange gange 
var Josef og Maria i Nazaret?

I sommer mødte jeg en kri-
sten mand, en ildsjæl i arbejdet 
med teenagere fra ikke-kristne 
hjem. Han mente dog, at der i 
evangelierne er uoverensstem-
melse, når det gælder nogle af 
de geografi ske forhold. Her er 
mit svar til manden, som jeg i 
øvrigt har stor respekt for. Må-
ske kan du bruge en lignende 
fremgangsmåde, når du møder 
tilsvarende spørgsmål.

Her er mandens påstand: 
»Ifølge Lukas bor Josef og Ma-
ria i Nazaret og kommer til Bet-
lehem, hvor Jesus bliver født, 
i anledning af en folketælling 
(Luk 2,4). Men ifølge Matthæus 
bosætter Josef og Maria sig dog 

først i Nazaret i kapitel 2,22-23 
(altså efter Jesu fødsel).«

Er der tale om en modsæt-
ning her? Lad os se på det 
kronologisk: 

Lukas’ beretning
Luk 2,4: »Også Josef drog 

op fra byen Nazaret i Galilæa til 
Judæa, til Davids by, som hed-
der Betlehem … for at lade sig 
indskrive sammen med Maria, 
sin forlovede, som ventede et 
barn.«

Matt 2,22-23: »Da han (Josef) 
hørte, at Arkelaos var blevet 
konge i Judæa efter sin far 
Herodes, turde han ikke tage 
dertil. Men han fik i drømme 
en åbenbaring om at rejse til 
Galilæa, og dér bosatte han sig 
i en by, der hedder Nazaret.«

Kronologisk er Lukas’ be-
retning den første, fordi Jesus 
ikke er født endnu. Ifølge Lukas 
drager Josef og Maria op fra 
Nazaret til Betlehem. De bor 
altså først i Nazaret og tager så 
til Betlehem. 

Efter Jesu fødsel bliver Jesus 
omskåret i Betlehem på otten-
dedagen (2,21). Josef og Maria 
bliver altså otte dage i Betlehem 
og tager derefter tilbage til Na-
zaret (2,39).

Matthæus’ beretning
Matthæus 1,18-2,12 er en pa-

rallelberetning om Jesu fødsel: 
Først hører vi, at de vise mænd 
ikke vender tilbage til Herodes, 
da det i drømme åbenbares 
for dem, at de ikke skal (2,12). 
Derefter viser Herrens engel 
sig for Josef og siger, at han og 
Maria skal tage Jesus med og 

fl ygte for Herodes til Egypten. 
(2,13-14). 

Efter Herodes’ død viser en 
engel sig igen for Josef og siger, 
at de skal drage tilbage til Israel. 
Det gør de (2,19-21). 

Men da Josef fi nder ud af, at 
Arkelaos, Herodes’ søn, er den 
nye konge, tør han ikke tage 
til Judæa og Betlehem (den 
by, han stammemæssigt hørte 
til). I stedet tager de tilbage til 
Nazaret (2,23). 

Her er forklaringen
Jeg forstår godt forvirringen. 

Men forklaringen er som følger: 
Josef og Maria bor/ophol-

der sig i Nazaret (Luk 2,4). 
De tager til Betlehem (Luk 

2,4). 
De tager fra Betlehem til 

Nazaret (Luk 2,39). 
De flygter fra Nazaret til 

Egypten (Matt 2,13-14). 
De tager fra Egypten til-

bage til Nararet (Matt 2,23). 

Forvirrende, men 
så meget mere troværdigt

Virker det suspekt? Det sy-
nes jeg ikke. Er der grund til 
forvirring? Ja. De er nemlig i 
Nazaret ad hele tre omgange. 
Men evangelisterne vægtlæg-
ger hver især forskellige ting.

I dette tilfælde mener Lukas 
altså ikke, at det er værd at sige, 
at de fl ygtede til Egypten, og 
Matthæus nævner ikke, at de 
oprindeligt boede i Nazaret, før 
de kom til Betlehem. 

Matthæus nævner heller ikke, 
at Maria, Josef og Jesus tog til 
Nazaret efter fødslen og inden 
fl ugten til Egypten. Det giver 
rum for forvirring, men det gør 

også det hele så herligt trovær-
digt! Forvirringerne er nemlig 
ikke modsigende. 

Den grundlæggende forskel 
på mig og den kære teenleder 

er vores bibelsyn. Han (må jeg 
formode) har et konservativt 
bibelsyn, jeg et ortodokst.

To bibelsyn
Det konservative bibelsyn 

siger, at Bibelen er troværdig 
i alt, der har at gøre med tro, 
lære og livsførelse. Men: Der 
kan være fejl i for eksempel hi-
storiske og geografi ske udsagn. 

Det ortodokse bibelsyn 
fastholder, at Bibelen må være 
ufejlbarlig i alle detaljer. 

Med et konservativt bibelsyn 
kan man påstå, at Matthæus 
eller Lukas simpelthen tager 
fejl, når de gør rede for, hvornår 
Josef og Maria opholder sig i 
henholdsvis Nazaret, Betlehem 
og Egypten. 

Med et ortodokst bibelsyn er 
der ikke er plads til fejl. Det er 
min overbevisning, at Bibelen er 
helt igennem sand og ufejlbarlig 
i alle sine udsagn. 

Derfor kan du roligt sætte 
dig ned og læse evangelierne 
og resten af Bibelen uden at 
forvente at fi nde fejl. Visse ting 
er udeladt hos Lukas, men 

taget med hos Matthæus. Og 
omvendt. Men husk på, at det 
skyldes forskellige forfattere 
med forskellige vægtlægninger, 
og det gør faktisk Bibelen mere 
troværdig. 

I bladet Ordet og Israels decemberudgave fi ndes følgende forklaring på et spørgsmål om fl ugten til Egypten.

Den venezianske maler Vittore Carpaccio (1466-1525) er en af de mange, som har været inspireret af den 
hellige families fl ugt til Egypten. Maleriet fi ndes på National Gallery of Art, Washington DC.

Artiklen af Anfi nn Helmsdal 
står på ”Joffi -siderne” i Ordet 
og Israels blad.Overskriften er 
”Modstridende evangelier?”
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Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Når jeg kigger på min FB-

side, så er det meste enten 1) 
annoncer/reklamer eller 

2) links til videoer med katte 
eller hunde. 

Hvad sker der lige for alle 

de dyre-klip??? Klart, de er da 
nuttede (de fl este af dem), men 
hvorfor bruger voksne men-
nesker så meget tid på at sidde 
og glo på katte/hunde? 

Der må åbenbart være tem-
melig mange mennesker, der 

gider bruge tid på det, siden de 
fylder så meget? 

Det fatter jeg simpelthen ikke 
og synes ærlig talt, at det er en 
lille smule fordummende.  

Vh. Gammelsmølfen

Kære Gammelsmølf
Jeg kan godt genkende det 

billede, du tegner af tendensen 
med de mange klip med hunde/
katte og andre dyreunger, min 
egen FB-side er nogenlunde 
ligesådan. 

Mængden af dem har dog 
næppe udelukkende noget med 
folks ”begavelse” at gøre, men er 
nok også et udtryk for, at disse 
klip imødekommer et behov rundt 
omkring?! 

I en stresset hverdag med må-
ske mange bekymringer omkring 
arbejde, familie, omlægning af 

lån, pensionsopsparing osv, så 
kan et par minutter med katte-
videoer være et kærkomment 
break, hvor alle input et øjeblik 
kun er positive, søde, sjove og 
fuldstændig uproblematiske. 

Om man er til katte, hunde og 
dyreunger i det hele taget eller 
ej, så vil de fl este mennesker 
ikke kunne undgå at trække lidt 
på smilebåndet af mange af de 
pågældende videoer - og det gør 
noget godt ved os. 

Jeg hørte på et tidspunkt, at 
man har foretaget målinger, der 
viser, at når man ser billeder eller 

videoer med netop katte/hunde 
eller ens børn, så falder ens puls, 
og ens nervesystem bliver mere 
roligt. I det perspektiv kan man 
argumentere for, at diverse søde, 
nuttede og sjove videoindslag 
på Facebook er et glimrende 
og bivirkningsfrit modtræk til 
en stresset og ofte problemfyldt 
hverdag. 

Om man bliver dummere af 
at se disse videoer, som du 
antyder, er der nok ikke så stor 
risiko for. 

Selvfølgelig, hvis de er det 
eneste input, man får, og man 

ikke orienterer sig om sin om-
verden på andre måder, så vil 
det naturligvis have en fordum-
mende effekt på længere sigt 
på enhver, men det er vist meget 
usandsynligt, at det skulle være 
tilfældet. 

Desuden, de katte- og hun-
devideoklip jeg har set, har 
udelukkende haft til formål at 
underholde, snarere end at 
argumentere for politiske emner 
eller at påvirke debatter i det 
offentlige rum. På den måde 
påvirker de udelukkende seeren 
på en følelsesmæssig måde, 
snarere end på en intellektuel 
eller meningsdannende måde. 

Så måske skal vi konkludere, 
at hvis katte- og hundevideoer 
gør mennesker blot en lille smule 
mere glade og afslappede, så lad 
det bare fylde lidt op på vores 
news feed – du og jeg kan jo bare 
scrolle forbi dem og ned til nogle 
indslag med politisk eller fagligt 

indhold, hvis vi i forvejen er glade 
og afslappede nok.

Hilsen Suh

Kære Suh
Min mor på 76 år har haft en 

meget problematisk barndom 
og opvækst, og selvom hun har 
formået at klare sig hæderligt 
igennem mange år, så tænker 
jeg på, om hun kunne have brug 

for at få snakket med nogen 
om det. 

Hun vil ikke så gerne snakke 
med os børn om det, og jeg 
tænker, at det måske skyldes, 
at hun gerne vil ”beskytte” os 
og også vores forhold til vores 

mormor og morfar. 
Men giver det overhovedet 

mening at opsøge en psykolog 
eller lignende i hendes alder? 

Er det ikke ”for sent” at gøre 
noget ved tingene nu?

Mange hilsener T.

Kære T.
Sikke en fi n omsorg du har for 

din mor, og sikke en fi n respekt 
hun har for jer børn, at hun ikke 
ønsker at bebyrde jer. 

Det vil givetvis være rigtig godt 
for hende i stedet at få snakket 
med en udenforstående og pro-
fessionel om de ting, der måtte 
ligge og tynge hende eller blot 
rumsterer i baghovedet, også 
selvom hun er 76 år. 

Visse problemer eller mønstre 
kan være vanskelige at ændre 
fuldstændigt, netop fordi det har 
været en del af den enkeltes 
personlighed og livsstrategi i rigtig 
mange år, men det er altid muligt 
at ændre visse ting, når vi blot 
får en indsigt i, hvordan tingene 
hænger sammen. 

Desuden, de ting, der ikke kan 
ændres på (fortiden), kan være 
dobbelt smertelige at bære rundt 
på, netop fordi man bærer på 
dem alene, så når man deler den 
smerte med en anden, så bliver 

smerten en smule lettere at bære. 
Fællesskabet i noget svært 

gør en verden til forskel. Hvis din 
mor vil tage den udfordring op, 
kan det også betyde, at hun selv 
kommer til at forstå og forholde 
sig anderledes til de ting, der er 
sket, og måske kan det betyde, at 
hun på længere sigt får mod på at 
dele nogle af tingene med jer børn. 

Når man får et afklaret forhold til 
følelser og diverse ting, så er det 
nemmere at gengive det til andre, 
uden at det bliver misforstået, 
eller at man i affekt kommer til at 
såre andre. 

Du kan støtte din mor ved at 
hjælpe hende med det praktiske 
omkring et eventuelt samtale-
forløb, f.eks. om der er mulighed 
for økonomisk støtte via hendes 
forsikring (hvis hun har en sund-
hedsforsikring dækker den ofte 
psykologhjælp), og muligvis kan 
hun få en henvisning hos sin læge 
(der er nogle forskellige kriterier, 
der skal være opfyldt, for at man 
kan få en henvisning). 

Ydermere kan du måske hjælpe 
hende med at fi nde en psykolog 
via søgninger på nettet, hvilket 
du måske har lidt lettere ved at 
overskue end hun.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg har simpelthen været så 

hårdt ramt af sygdom de sidste 
mange måneder. 

Så vil lige høre om der er 

nogle psykiske forbehold, jeg 
bør tage for at blive styrket i mit 
immunforsvar?

Hilsen Signe

Kære Signe
Psyke og krop hænger nøje 

sammen, så når du gerne vil 
booste dit immunforsvar, så vær 
opmærksom på at få reduceret 
så mange psykiske stres-faktorer 
omkring dig som muligt. 

Jo mindre stresset og bekymret 
du er, jo stærkere bliver du også 
fysisk. Det kan selvfølgelig være 
svært bare at holde op med at 
bekymre sig, men måske er der 
nogle ting, du kan overlade til 
andre – eller blot give dig selv lov 
til at give slip på? 

Udskyde til en anden gang? 
Ikke behøve at tage dig af lige nu? 
Hvis du samtidig sørger for at fylde 
din hverdag og dit liv med men-

nesker og ting, der gør dig glad og 
taknemmelig – giver dig glæde og 
får dig til at grine – så er det også 
med til at give dig energi og styrke. 

Man har også fundet frem til, at 
kærlighed og affektion fra andre 
tilsyneladende styrker immunfor-
svaret – så opsøg ekstra meget 
kys og kram og kærlighed fra dem, 
du holder af. 

Hvis du fokuserer på disse ting 
samtidig med gode søvnvaner, 
sund kost, lidt motion, vitamin-
tilskud og for alt i verden en god 
hånd-hygiejne – så burde du snart 
komme i lidt bedre immunforsvars-
form.

Hilsen Suh

Er meget på Facebook ikke lidt fordummende?

Har mor brug for psykolog?

Kan jeg undgå mere sygdom?

Du kan jo bare scrolle forbi hunde og katte-videoerne og ned 
til nogle indslag med politisk eller fagligt indhold.

Hvis du sørger for at 
fylde din hverdag og 
dit liv med menne-
sker, der gør dig glad 
og giver dig glæde 
og får dig til at grine 
– det også med til 
at give dig energi og 
styrke. 

Når man deler sin smerte med en anden, så bliver smerten 
en smule lettere at bære. 
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Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Der er nu fælles kristne bedegrupper 

i alle de grønne kommuner. 
Opret en gruppe eller tilslut dig en gruppe, 

der beder jævnligt for din kommune 
og for Danmark! –Tilmeld dig på 

forbedere@udfordringen.dk

”Hvis mit folk ydmyger sig i bøn, 
søger mig og vender sig fra 

deres onde handlinger, da vil 
jeg høre deres bøn i Himlen, 

tilgive deres synder 
og genoprette 

deres land.

2. Krøn.7,14

Find bedeemner ved at læse avisen!              Bed selv eller sammen med andre!

Gud bevare Danmark!Gud bevare Danmark!
Af Steen Jensen

Vil du vædde på, om dronning 
Margrethe siger ”søens folk” i 
sin nytårstale i aften? Det kan 
du være næsten sikker på, 
at hun ikke gør. Det gør hun 
nemlig aldrig.

Eller tror du, at hun siger ordet 
”abdicere”? Det gør hun næppe. 
Selv om dronningen er 77 år, og 
kronprins Frederik står og trip-
per i kulissen, har hun i tidligere 
interviews gjort det klart, at hun 
ikke har i sinde at gå på pension.

Margrethe plejer heller ikke at 
bruge nytårstalen til at komme 
med nyheder. En undtagelse var 
forrige år, hvor hun sprængte ny-
hedsbomben om, at prins Henrik 
gik på pension. Så, man skal 
selvfølgelig aldrig sige aldrig…

Bookmakerne har haft travlt 
med at gætte på, hvad dronnin-
gen vil sige, og hvad hun ikke vil 
sige. Sådan er det hvert år. Man 
skal spille på, hvad hun nævner 
af ord i talen, og det spænder lige 
fra ”Grønland”, ”fællesskab” og 
”Kronprinsessen” til ”stegt fl æsk” 
og ”Kim Jong-Un”.

”Glæde” sagt 61 gange
Hvert år satser mange dan-

skere penge på, at hun siger 
”søens folk”, og taber hver gang. 
Hun har nemlig aldrig sagt det. 
Det var hendes far, Frederik 9., 
der brugte udtrykket, men af en 
eller andet grund hænger det ved 
Margrethe.

Hun nævner så godt som 
sikkert heller ikke Kim Jong-Un 
eller popsangeren Gulddreng, for 
skulle hun gøre det, vil en spiller 
få pengene 250 og 500 gange 
igen. I øvrigt plejer dronningen 
slet ikke at nævne personer, der 
ikke hører til hendes familie, så 
vi skal nok heller ikke forvente 
hverken Donald Trump eller Lars 
Løkke Rasmussen nævnt. 

Derimod er der god sandsyn-
lighed for, at hun siger ”prins 
Henrik”, ”Grønland” eller måske 
ordet ”glæde”, som hun har sagt 
61 gange i sine nytårstaler. Listen 
toppes af ”Danmark”, som hun 
har sagt 241 gange, efterfulgt 
af ”samfund”, 137 gange, og 
”verden”, 127 gange. Grønland 
og Færøerne har hun nævnt hen-
holdsvis 89 og 74 gange siden 
sin første nytårstale i 1972. Indtil 
2009 brugte dronningen næsten 
hvert år ordet ”atter”, men har 
siden sagt ”igen”.

Ordene ”klima” og ”terror” har 
været nævnt nogle gange i dron-
ningens nytårstaler, og med årets 
terrorangreb i bl.a. Manchester, 
London, Barcelona og Stockholm 
er det sandsynligt, at hun igen 
bringer terroren op. Også Refor-
mationsjubilæet i år og Aarhus 
som Kulturhovedstad 2017 er der 

gode chancer 
for bliver nævnt.

Det er næ-
sten sikkert, at 
hun vil sende 
en hilsen til de 
udstationerede 
danske solda-
ter. Det er kun 
sket én gang i 
de seneste 10 
år, at Margrethe 
ikke har sagt 
”soldater” i en 
nytårstale.

Gud i vold
Det er sten-

sikkert, at hun 
vil slutte med 
”Gud bevare 
Danmark” – og 
mene det! Det 
er en kendt sag, 
at dronningen 
efter tronskiftet fi k et fornyet for-
hold til Gud og en personlig tro, 
sådan som hun har fortalt i mange 
interviews.

Da Frederik 9. døde i 1972, og 
Margrethe blev kronet til dron-
ning, oplevede hun et ansvar så 
tungt, at det fi k hende til at søge 
hjælp hos Gud. I et interview med 
forfatteren Thorkild Hansen i Ber-
lingske Tidende i 1991 sagde hun:

”Da min far døde, erfarede jeg, 
hvilket tungt ansvar, der blev lagt 
på mine skuldre. Hvor skulle jeg 
hente hjælp? Jeg fandt intet fra 
nogen menneskelig side. I min 
nød søgte jeg Gud, jeg vendte 
mig til ham med brændende bøn-
ner. Jeg stolede på de løfter, som 
min Frelser havde givet, da han 
gik hernede på jorden. Pludselig 
begyndte der at ske noget, jeg op-
levede, at jeg ikke mere var alene, 
jeg havde fået del i noget nyt”.

”Jeg var overrasket, for sandt at 
sige havde jeg hidtil kun teoretisk 
troet på Guds eksistens, og at det 
kun var almindelig sædvane at tro 
på Gud. Nu var jeg blevet vækket 
op med en revolution i min indre 
verden. Gud blev en virkelighed 
for mig”.

Hun har været ret åben om 
sin kristentro, og i årenes løb 
har den da også kastet mange 
avisoverskrifter af sig som fx 
disse to: ”Dronningen advarer 
mod reinkarnation” og ”Jeg kan 
sagtens få den videnskabelige 
verden til at gå hånd i hånd med 
troens verden”.

I et interview fra 1979 fortalte 
Margrethe om sit forhold til døden:

”Den, der er død, er i hvert 
fald i Guds hånd, og der behøver 
ingen at være bange for at være, 
selv om vi skammer os grundigt 
over det, vi har gået og lavet. 
I den hånd behøver vi ikke at 
være bange for at være. Dér er 
vi, hvad enten vi lever eller dør, 
som Paulus siger”.

Et år sluttede dronningen, hvis 
valgsprog er ”Guds hjælp, folkets 
kærlighed, Danmarks styrke” sin 
nytårstale ret bramfrit og sagde: 
”Gud i vold – godt nytår”.

Gammel tradition
Majestætens nytårstale er en 

tradition, der går tilbage til Chri-
stian 9., som i 1880’erne holdt 
en nytårstale kaldet ”skåltale for 
fædrelandet”, og under Frederik 
8. begyndte de landsdækkende 
dagblade at trykke talen. Den 
blev holdt ved nytårstafl et 1. ja-
nuar, og ikke, som vi kender det i 
dag, på årets sidste dag den 31. 
december.

Frederik 8. introducerede i 
1909 den afsluttende bøn i nyt-
årstalen: ”Gud bevare Danmark”, 
som senere blev genoptaget af 
Frederik 9. og fortsat af Mar-
grethe. Også Christian 10. slut-
tede sine nytårstaler med bøn og 
velsignelse af nationen. Det fi k 
en særlig symbolsk betydning i 
besættelsesårene, hvor Christian 
10. regerede. Fra 1941 blev kon-
gens nytårstaler radiotransmit-
teret, og i 1958 tv-transmitterede 
Danmarks Radio for første gang 
talen, der blev holdt af Frederik 9.

Siden 2010 har danskere ude 
i verden kunnet følge nytårstalen 
direkte på internettet.

Sidste år betød et nedbrud 
hos Yousee, at mange danske tv-
seere ikke kunne se nytårstalen, 
hvilket udløste et sandt rama-
skrig, som blot bekræftede, at det 
er en tradition, som danskerne 
nødigt vil undvære. Normalt plejer 
godt og vel 2 millioner danskere 
at kigge med, men sidste år var 
der 778.000 færre end året før, 
hvilket højst sandsynligt skyldtes 
Yousee-nedbruddet.

Små dumsmarte…
Majestæten må ikke udtale 

sig politisk, men ind imellem har 

Margrethe været debatskabende. 
Også i nytårstalerne. Den mest 
berømte er nytårstalen fra 1984, 
hvor dronningen skosede dan-
skerne og lancerede udtrykket 
”dumsmarte bemærkninger”, da 
hun talte om fl ygtninge.

”Når vi ser dem stå famlende 
over for vort livsmønster og vort 
sprog, så kniber det alt for hurtigt 
med gæstfriheden, og skuffel-
serne melder sig på begge sider. 
Så kommer vi med vores dan-
ske humor og små, dumsmarte 
bemærkninger. Så møder vi 
dem med kølighed, og så er der 
ikke langt til chikane og grovere 
metoder”.

Den bemærkning fi k hun en 
voldsom ballade over.

Har fl yttet sig
Men dronningen har flyttet 

sig i hele fl ygtninge/indvandrer-
spørgsmålet, siden den famøse 
bemærkning i 1984.

I et interview med journalisten 
Annelise Bistrup i 2005 kaldte 
dronningen det selv for ”rab-
lende naivt”, at hun havde sagt, 
som hun gjorde i 1984-talen. I 
2015 sagde hun i et opsigtsvæk-
kende interview i Berlingske med 
overskriften ”Vi skal ikke lade 
os kyse”, at hun nok ikke ville 
formulere sig sådan i dag, og at 
vi skal turde stille krav til folk, der 
kommer til os udefra.

”Jeg gætter på, at De stikker 
til den »dumsmarte«, og jeg ville 
næppe sige det samme i dag, 
set i lyset af hvordan det har 
udviklet sig. Det er klart, at når 
et samfund modtager mange 
mennesker udefra, må man også 
stille det krav, at de forstår, hvor 
de er kommet hen. Vi vil gerne 
give plads, men de er kommet til 
vores samfund, og de kan derfor 
ikke forvente, at deres gamle 
samfundsmodel bare kan videre-
føres her i landet. De skal kunne 

gå i moske, når 
de gerne vil – 
det skulle bare 
mangle! – men 
når de begyn-
der at gøre ting, 
som ikke stem-
mer overens med 
det store møn-
ster i det danske 
samfund, må de 
indse, at den går 
ikke.«

Danskhed og 
kristendom

Sidste år ud-
kom så bogen 
”De dybeste rød-
der”, hvor Mar-
grethe ti l jour-
nal ist  Thomas 
Larsen sagde, 
at hun ikke kan 
forestille sig et 

Danmark uden kristendommen. 
Hun erkendte også, at det har vist 
sig sværere at integrere visse ind-
vandrergrupper, end hun havde 
troet. I bogen siger hun:

”Vi troede nok, at den slags ting 
ville gå i sig selv. Hvis man gik 
på gaderne i København og drak 
det kommunale vand og tog den 
kommunale bus, blev man nok 
dansker i løbet af kort tid”.

Og endelig var der nytårstalen 
sidste år, hvor dronningen sagde, 
at fl ygtninge må tilpasse sig det 
danske samfund med dets histo-
rie, dets traditioner, dets sæder 
og skikke.

Margrethe var ret klar i mælet, 
da hun talte om danskheden:

”Har vi brug for at være dan-
ske? Har nationalitet overhovedet 
betydning i det moderne indu-
strialiserede verdenssamfund? 
Sikke et spørgsmål at stille!”

Når dronningen har flyttet 
sig i sine holdninger siden den 
famøse 1984-nytårstale, hænger 
det sammen med, at fælleskab 
og sammenhængskraft er nøg-
leord for hende. Dét, at Gud må 
bevare Danmark, ikke som en 

uforanderlig størrelse, men som 
et trygt sted at være, er for dron-
ningen ikke bare en tom frase, 
men noget, der virkeligt ligger 
hende på sinde.

Samler nationen
Jes Fabricius Møller, der er 

historiker og har skrevet bogen 
”Dronning Margrethes nytårsta-
ler 1972-2008”, siger, at det for 
dronningen handler om at samle 
nationen:

”Nytårstalen handler om at 
identifi cere to synspunkter og for-
midle imellem dem. Det er hendes 
opgave, for hun er dronning for 
hele biksen. Også for dem, der 
stemmer på Enhedslisten, uanset 
om de vil det eller ej. Hun skal 
tale, så alle føler, de bliver hørt”.

Han nævner nytårstalen 2005 
lige efter kommunalreformen, der 
var meget kontroversiel, som et 
godt eksempel på, at dronningen 
får omtalt et ømtåleligt emne uden 
at tage parti. I talen fi k Margrete 
formuleret sig sådan her:

»Gamle mønstre skal brydes 
op, nye dannes, og det kan ikke 
undre, om det også gør mange 
usikre på, hvordan det vil påvirke 
deres hverdag. (…) Danmark 
møblerer om i sine stuer. Der ri-
ves vægge ned, og nye døre slås 
igennem. Det vil nok kræve lidt 
tid, før vi alle vænner os til det og 
fi nder ud af, hvor alt nu er kommet 
til at stå. Men det er det samme 
hus og den samme familie”.

Jes Fabricius Møller mener, 
at det viser en samlende regent, 
som bruger den stærke metafor, 
at vi bor i samme hus og bare 
lige skal have flyttet rundt på 
møblerne. 

”Jeg vil ikke sige, at det er 
Dronningens fortjeneste alene, 
men derefter er der ingen, der 
har diskuteret kommunalrefor-
men på samme måde. Der tjente 
nytårstalen et politisk formål i den 
forstand”.

Nytårstalen i aften kl. 18 trans-
mitteres fra i Christian IX’s Palæ 
på Amalienborg.

Dronning Margrethe har fl yttet sig, siden hun i 1984 brugte udtrykket ”dumsmarte bemærkninger”.
Det fortrød hun senere. Men hvad vil hun sige i aften?

Dronning Margrethe bestræber sig på at samle nationen i sine nytårstaler. Hun tager gerne et 
aktuelt emne op, som optager mange, men det kan være kontroversielt. Foto fra 2016.
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Årets mest populære bibelvers
I 2017 er verset fra Josvabogen 1,9 den bibeltekst, som oftest 
er blevet delt, oplyser den globale YouVersion Bible App i sin 
årsrapport.

Den populære bibeltekst lyder: ”Jeg siger det igen: Stå fast og 
vær modig! Vær ikke bange eller frygtsom! Husk, at jeg er Herren, 
din Gud, og jeg vil hjælpe dig med alt, hvad du skal gøre.” (Bibelen 
på Hverdagsdansk).

Ifølge årsrapporten er der blevet delt 222 millioner bibelvers blandt 
bibelapp’ens brugere. Andre populære vers er Jeremias 29,11, 
som især er populært i lande som Storbritannien, Singapore, Filip-
pinerne, Nigeria, Japan og Canada og Romerbrevet 8,28, som er 
mest populært i USA, Rumænien, Rusland og Taiwan.

Bodil

Af Bodil Lanting

Medarbejderne i Wycliffe Asso-
ciates melder om stor succes 
med en ny oversættelsesme-
tode. Samtidig oplever over-
sætterne voldsomme angreb, 
hvoraf nogle er dæmoniske, 
mens andre er en del af den 
udbredte forfølgelse af kristne.

Det fortæller lederen af Wy-
cliffe Associates, Bruce Smith, i 
et interview med The Christian 
Post. Han tilføjer, at stadig fl ere 
sproggrupper nu efterspørger en 
bibel på deres eget sprog.

- Det sidste halvandet år, mens 
vi har bevæget os ind i Satans 
højborge, har vi set, at han ikke 
går frivilligt. Vi har haft mange 
oversættelses-kurser, hvor der 
har vist sig dæmoniske manife-
stationer. Både enkeltpersoner og 
hele grupper er blevet angrebet 
og undertrykt. Der er mange ting, 
som kun kan forklares som ånds-
kamp, siger Bruce Smith.

- Det bliver mere og mere en 
slags daglig realitet snarere end 
en undtagelse i bibeloversættel-
sesarbejdet, tilføjer han.

Angrebet og forfulgt
Partnerne i Wycliffe Associates 

(WA) har længe været bevidste 
om okkulte fænomener i mange 
af deres arbejdsområder. Men de 
sataniske angreb hænger også 
sammen med den øgede forføl-
gelse af kristne i verden.

WA arbejder i nogle af de 
lande med størst undertrykkelse 
af kristne. Derfor må man hem-
meligholde de præcise lokaliteter, 
fordi nogle oversættere ellers 
risikerer arrestation, angreb og 
endda henrettelse på grund af 

deres arbejde.
I marts 2016 blev fi re medar-

bejdere dræbt af islamister i deres 
oversætterkontor et sted i Mel-
lemøsten. Det lykkedes dem dog 
at redde den ledende oversætters 
liv under angrebet.

- Det viser sig, mens vi kæmper 
for at sikre bibler i alle verdens 
sprog, at det letteste er blevet 
udført. Det, som står tilbage, er 
det hårde arbejde, siger Smith.

Han nævner Mellemøsten, 
Indien og Sydamerika som nogle 
af de steder, hvor kristne forfølges 
værst. Her lever mange kristne 
uden evangeliet på modersmålet.

- De bliver ikke modløse over 
det, der sker. Tværtimod. De 
bliver opmuntrede, siger Smith 
om de kristne, som nu kæmper 
for at få en Bibel på modersmålet 
til trods for trusler og forfølgelser.

Ny teknik
Stigningen i dæmoniske an-

greb og forfølgelser sker i takt 
med en hidtil uset vækst og suc-
ces i forbindelse med brug af nye 
oversættelsesmetoder.

WA har nu i tre år brugt en ny 
metode, den såkaldte Mobilized 

Assistance Supporting Transla-
tion (MAST). Dermed kan vente-
tiden på en præcist oversat Bibel 
reduceres fra år eller årtier til uger 
og måneder.

MAST opererer med en 8-trins 
model, og oversætterne arbej-
der tæt sammen med lokale fra 
sproggrupperne.

Bruce Smith oplyser, at den 
nye metode har gjort nytte i 
over 1000 sproggrupper. Her 
har MAST enten fremskyndet 
allerede påbegyndte projekter 
eller været i brug fra starten af 
oversættelsesarbejdet.

- Inden for de sidste 12 måne-
der har vi gjort tjeneste i omkring 
340 forskellige sprog. Men i den 
samme periode har vi set mere 
end 300 stå på venteliste, hvor 
vi skal i gang med træning og 
andre forberedelser, før de kom-
mer i gang.

Interessen overstiger langt 
vores kapacitet. Og det er første 
gang i vores historie, at vi har 
oplevet denne særlige type mulig-
hed og udfordring, forklarer han. 

Mål for 2018
WA ønsker at starte oversæt-

telsesarbejde i de 2.758 sprog, 
som stadig mangler en bibe-
loversættelse. I løbet af det nye år 
satser man på at hjælpe mellem 
300 og 350 af dem.

For at fremskynde arbejdet 
træner WA også andre, som kan 
stå for oversættelse i samarbejde 
med lokale kirker.  MAST er nem-
lig effektivt, fordi det supplerer 
den lokale kirkes indsats.

- Det engagerer dem direkte i 
processen. Det er den primære 
forskel mellem de gamle oversæt-
telsesmetoder og den nye.

For 100 eller 200 år siden var 

kirken fortrinsvis udbredt i Europa 
og Nordamerika. Men efter mis-
sionsarbejdet i forrige århundrede 
er der mange i resten af verden, 
som nu selv kan lave bibelover-
sættelser af høj kvalitet.

- De er ikke afhængige af folk 
fra andre sproggrupper, og de 
lærer hurtigt metoden. Samtidig 
kommer de i kontakt med mange 
mennesker i deres egen sprog-
gruppe, og de kan arbejde i deres 
eget tempo og selv evaluere 
deres arbejde, forklarer Smith.

Han er ikke overrasket over, at 
mennesker efterspørger Bibelen, 
selv om det kan koste forfølgelser, 
mens folk i Vesten viser langt 
mindre interesse for troen.

- Hvis folk lever på steder, hvor 
der er nok at drikke, forstår de 
ikke, at nogen kan være tørstige.  
Men der, hvor folk ikke har vand, 
fi nder du de tørstige mennesker. 
Det samme gælder med tørsten 
for Guds Ord, siger Bruce Smith.

- Guds folk har en akut tørst 
for sandheden, det levende vand. 
Men den tørst kender man ikke i 
de dele af verden, der har været 
oversvømmet af Guds Ord i ge-
nerationer, og hvor alle kan fi nde 
det på et øjeblik.

WAs støtte til oversætterne 
indkluderer også adgang til Print 
On Demand-systemer. Dermed 
kan oversætterne diskret bestille 
større oplag af biblerne, og de 
kan let fl yttes fra et sikkert sted 
til et andet.

- Vi glæder os til den dag, da 
der foregår hundreder af bibel-
oversættelser, fordi kirkerne har 
adgang til værktøjerne - frem for 
at vi selv nødvendigvis skal være 
første partner i processen, slutter 
Bruce Smith.

Bibeloversættere angribes 
- men arbejdet går stærkt  

 – Menighetsfakultetets ret til 
at uddele doktorgrader har haft 
stor betydning for den teologi-
ske forskning og samarbejdet 
i Norge, mener rektor Vidar L. 
Haanes.

I 1990 fi k Menighetsfakultetet 
(MF) som første private institu-
tion i Norge retten til at uddele 
doktorgrader. Den 18. december 
forsvarede Nils Hallvard Korsvoll 
doktorgrad hundrede ved MF.

– Det var morsomt at høre, at 
jeg var nummer hundrede. Forsk-
ningsmiljøet her på MF er rigtig 
fi nt. Det er et godt stipendiat-miljø 
og kollega-miljø generelt, siger 
Korsvoll.

MF har nu omkring 6-7 doktor-

gradsdisputatser om året.
– De er vigtige hver gang, men 

det at komme til nummer hundre-
de er en stor begivenhed, siger 
rektor Vidar L. Haanes til KPK.

Haanes, som har ledet 70 af de 
hundrede disputatser, tror ikke, 
det vil tage 26 år at få yderligere 
100 doktorgrader.

– Jeg tror, det vil tage måske 10 
år, før vi er på disputats nummer 
tohundrede, siger Haanes, som 
selv var nummer 14 på listen over 
doktorgrader på MF.

Menighetsfakultetet var den 
første private institution i Norge, 
som fi k retten til at tildele dok-
torgrader. 

– Opbygningen af doktorgrads-
programmet har betydet meget 

Hjælp på vej til 86.000 
internt fordrevne i Homs 
86.000 af de mest udsatte mennesker i Homs kan nu modtage 
akut og langsigtet hjælp gennem ADRA. Danida har netop 
bevilliget 9,8 mio. kr. til ADRAs indsats i den syriske by. 

Efter fl ere år med voldsomme kampe kan organisationen ADRA 
nu igen komme ind med nødhjælp til dele af byen.

Mange familier er begyndt at vende tilbage til Homs, men det 
meste af byen ligger i ruiner. De mange bomber har ødelagt store 
dele af byens vandforsyning, kloakker, elforsyning samt skoler og 
hospitaler. De familier, som er blevet i byen, har stort set været 
afskåret fra hjælp udefra i seks år. De har brug for al den hjælp, de 
kan få - især adgang til rent vand, oplyser ADRA.DK.

ADRA planlægger at genopbygge el- og vandforsyning, kloakker, 
lægeklinikker og skoler i Homs. 

”Det er vigtigt, at vores arbejde så vidt muligt også hjælper fa-
milierne i Homs på langt sigt. Det handler om at hjælpe dem med 
at få en hverdag og et liv, som trods de umenneskelige forhold er 
så normalt, trygt og værdigt som muligt”, siger ADRA Danmarks 
generalsekretær Jens Vesterager.

Bodil

”Satan forlader ikke sine højborge frivilligt”, siger Wycliffe-leder. 

Forfølgelse stopper ikke folk, 
som tørster efter Guds Ord, 
siger Bruce Smith.

MF fejrede doktor-
grad nummer 100

Gunnar Heiene (65) var den første, rektor Vidar L. Haanes var 
nr 14 og Nils Hallvard Korsvoll (32) blev nummer 100 til at få en 
doktorgrad på MF. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

for MF som forskningsinstitution 
og for teologifeltet, men også for 
udviklingen af de private højsko-
ler, som har teologi og kristen-
domsfag, siger Haanes.

Han tilføjer, at mange fra skoler 
som NLA, Fjellhaug, Ansgar og 
VID Diakonale højskoler har taget 
deres doktorgrad på MF.

– Det har ført os sammen. 

Kompetencen er øget på de 
forskellige private højskoler, og 
samtidig har vi arbejdet meget 
sammen. Jeg tror, at både her 
på MF og i fællesskabet af teolo-
giske højskoler har det bidraget 
til en tilnærmelse, vurderer Vidar 
Haanes.

KPK/Bodil

FN fordømmer, men 
fl ere lande vil nu 
fl ytte til Jerusalem
Som ventet vedtog et stort fl ertal af FN-
medlemsstater før jul en fordømmelse 
af at USAs fl ytter sin ambassade til 
Jerusalem. Men mindst ti andre lande 
overvejer at følge efter USA og anerken-
de Jerusalem som Israels hovedstad. 

Det fortæller den israelske vice-udenrigs-
minister Tzipi Hotovely til avisen Haaretz.

Guatamala har som det første land offi cielt 
bekendtgjort, at det følger USA og fl ytter sin 
ambassade til Jerusalem. Dette fi k premier-
minister Netanyahu til at udbryde: Gud velsigne Guatemala!

Netanyahu har også på en video takker de kristne venner, der 
gennem den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem gik 
foran, da alle andre lande ikke turde anerkende Jerusalem.

En ledende analytiker og forfatter, dr. Gustavo D. Perednik, nævner 
sydamerikanske lande som Honduras, Panama, Paraguay, men 
også Tjekkiet, Rumænien, Polen, Togo, Rwanda, Uganda og Canada 
”og så vil nogle vesteuropæiske lande også turde, så dusiner vil 
følge”, mener analytikeren. 

Henri.

Tzipi Hotovely
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Af Vidar Norberg

Før general Ed-
mund Allenby 
befriede Jerusa-
lem fra 400 års 
tyrkisk styre, 
bad han sine soldater om at 
knæle i bøn. Generalen var 
en kristen mand, som havde 
Bibelen med sig.

Jerusalem har netop fejret 
hundredårs-jubilæet for Allenbys 
befrielse, som også var med til 
at bane vejen for en jødisk stat 
med Jerusalem som hovedstad. 
Hundredårsdagen blev markeret 

med en historisk rekonstruktion 
af begivenheden. 

En skuespiller gik til fods gen-
nem Jaffaporten til Davids tårn 
for at oplæse erklæringen. Jeru-
salems borgmester, Nir Barkat, 
læste sin egen og statsminister 
Benjamin Netanyahus erklæring. 
I tillæg var medlemmer af Allen-
bys familie, Lady Sara Allenby 
og hendes søn Lord Henry J. J. 
Allenby, til stede.

Bøn om vejledning
Under en pressekonference på 

Davids tårns museum i Jerusalem 
spurgte Karmel Israel-Nytt, om 
det er rigtigt, at Allenby ikke helt 

vidste, hvad han skulle gøre - og 
da London ikke gav ham nogen 
ordre, sagde Allenby, at solda-
terne skulle knæle og bede.

– Er det sandt?
– Ja, efter det vi har hørt, så er 

dette sandt, sagde Viscount (bri-
tisk adelstittel, red.) Henry J. H. 
Allenby af Megiddo og Felixstone.

– Jeg ved, at da Allenby drog 
ud, havde de ikke givet klart de-
fi nerede ordrer. Han blev sendt 
for at udføre jobbet, uden at de 
havde skrevet ordrerne ned, og 
de overvejede stadig sagen, da 
han var på vej, siger Lorden og 
bekræfter dermed historien.

Det samme gør hans mor, Lady 

Sara Allenby. Hun er enke efter 
Michael Jaffray Hynman Allenby, 
der var den 3. Viscount Allenby. 
Michael Allenby var søn af den 
berømte generals nevø.

– Hvordan ved I, at general 
Allenby bad soldaterne om at 
bede?

– Det fremgår af de mange, 
mange, mange bøger om Allenby. 
Det er sådan, jeg har lært det af 
min mand, men jeg var ikke født 
på den tid. Man læser historie 
og lærer af historien, siger Lady 
Allenby.

– Når en masse folk siger dette, 
så bliver det mere interessant, 
tilføjer Lord Allenby.

–Ved I, hvor bønnen fandt sted?
– Jeg tror, det var udenfor 

Jerusalem, for det var lige før de 
gik ind, men dette må du spørge 
militærhistorikerne om, svarer 
Lady Allenby.

Havde Bibelen med
– Er det sandt, at general Allenby 
havde Bibelen med sig og læste 
i den?

– Ja, jeg tror, det er sandt, men 
jeg har ikke fundet nogen refe-
rence til det. Det er en historie, 
jeg har hørt, men spørg mig ikke 
hvor. Det kan jeg ikke sige, svarer 
Lady Allenby.

– Jeg har ikke hørt om det, 
men min mor har studeret general 
Allenby meget længere end jeg, 
sagde Lord Allenby.

– Har I Bibelen?
– Nej, desværre, siger Lady 

Allenby.
Hun og sønnen fortæller, at 

en stor del af Allenbys ting er 
forsvundet i tidens løb. På David 
Tårns museum er der imidlertid 
en lille Tora-rulle, som han fik 
overrakt, da han kom til Jeru-
salem.

Allenby var troende
– Så Allenby var en troende 
mand?

– Ja, siger Lady Allenby og 
tilføjer: ”Han troede på kirkens 
lære.”

– Han var en mand, som gik i 
kirke. Han troede på sin familie. 
Han troede på bøn. Hans motto 
var ”Tro og arbejd”. Han var dedi-
keret til dette og en militærmand 
helt igennem, siger Lord Allenby.

Han påpeger, at det i dag i Ve-
sten er lidt anderledes. Nu mener 
mange, at man ikke behøver at gå 
i kirke for at være sammen med 
Gud, men har det inden i sig.

– Dengang ville de bede til 
Gud, enten det var et slag i felten, 
eller når nogen døde. På den tid 
var religionen mere respekteret 
end nu, siger Allenby.

– Det er blevet sagt, at Storbri-
tanniens statsminister David 
Lloyd George og udenrigsminister 
Arthur James Balfour var kristne 
zionister. Tror I, at general Allenby 
havde det samme kristne syn?

– Det er en vanskelig sag at 

svare på, siger Lady Allenby.

– Men han var en kristen?
– Han var en kristen, helt klart 

ja. Og hans far troede på samme 
måde. General Allenby kom for at 
gøre et arbejde, og han udførte 
det.  Jeg gør meget i haven, fordi  
jeg elsker det. Når du har en 
lidenskab, så er det det, du tror 
på og det, du lever efter, siger 
Lady Allenby.

En opgave
- Tror I, at general Allenby havde 
indtryk af den enorme historiske 
betydning, som befrielsen af 
Jerusalem havde?

– Han vidste, at han havde et 
job, som skulle udføres. Han var 
en retfærdig og pålidelig mand. 
Han udførte arbejdet, siger Lady  
Allenby.

– Jeg tror næsten, du skal 
læse de breve, som han skrev 
til sin mor og til sin kone for at få 
indtryk af det. Mange af dem er 
i arkiverne i London, siger Lord 
Allenby.

– Hvis du ser på denne bys 
historie, så er det en kæmpestor 
sag. Der er altid en følelse af 
hensigt her. Men til syvende og 
sidst var general Allenby en mi-
litærmand, som handlede ud fra 
et militært synspunkt.

100 års jubilæum for 
Jerusalems befrielse

General Allenby bad soldaterne knæle i bøn, før han indtog Jerusalem. 
På det tidspunkt havde han ikke fået præcise ordrer fra London.

Lady Sara Allenby og hendes søn, 
Lord Henry J. J. Allenby, var til 
stede ved markeringen af 100-
året for befrielsen af Jerusalem.

Øverst: Edmund Allenby går ind i Jerusalem gennem Jaffaporten den 
11. december 1917. Til højre ses rekonstruktionen af begivenheden i 
Jerusalem i 2017. Fotos: Vidar Norberg

Når Lowell Thomas præsenterede sine historiske optagelser af kampen 
om Jerusalem, fi k navnet Allenby folk til at strømme til USAs biografer.
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Af Jesper Risbjerg, stud. theol

Modsat gængs opfattelse 
blev Jesus ikke undfanget 
uden for ægteskab. Ifølge 
jødisk ægteskabspraksis 
var Maria og Josef juri-
disk set allerede gift, da 
Maria bliver gravid med 
Jesusbarnet. Men Josef 
kunne have indkasseret en 
økonomisk gevinst, hvis 
han havde anklaget hende 
for utroskab. Af omsorg 
for Maria undlod han at 
gøre det.

I Matthæusevangeliets ju-
leberetning fortælles det om 
Josef, at han beslutter at skille 
sig fra Maria i al stilhed (Matt 
1,19), da han får at vide, at 
hun er gravid. På det tidspunkt 
var de, som det oversættes i 
vores danske bibel, ”forlovet” 
(1,18, jf. Luk 2,5). 

Vores moderne begreb ”for-
lovet” giver dog meget nemt 
det indtryk, at Josef og Maria 
endnu ikke havde indgået et 
juridisk bindende ægteskab. 
Som vi skal se i denne arti-
kel, er det dog noget af en 
forenkling. 

Josef og Maria var som ”for-

lovede” faktisk gift ifølge jødisk 
ægteskabspraksis.

Det hjælper os til at forstå 
to ting. Dels forklarer det, 
hvorfor Jesus aldrig anklages 
for at være et uægte barn, 
men tværtimod betegnes 
som Josefs søn (fx Joh 1,45). 
Maria blev juridisk set nemlig 
ikke gravid uden for ægteskab. 
Dels forklarer det noget om 
Josefs karakter. 

For selv om ”forlovet”-sta-
diet var at sammenligne med 
et juridisk ægteskab i vores 
forstand, var det stadig et 
indledende stadie, hvor Josef 
kunne have krævet erstatning 
af Marias forældre. At han 
modstod denne økonomiske 
fristelse og blev sammen med 
Maria, vidner om Josefs ”ret-
sindighed” (Matt 1,19).

Ægteskabet blev 
indgået i tre trin

Overordnet set bestod en 
ægteskabsindgåelse på Jesu 
tid af tre trin: 

1) Ketuba (ægteskabskon-
trakten indgås), 

2) Huppah (ægteskabet 
fuldbyrdes seksuelt) og 

3) selve bryllupsfesten.
Ketuba var betegnelsen for 

en juridisk kontrakt for selve 

ægteskabet og markerede 
ægteskabsindgåelsen. Når 
kontrakten var underskrevet 
af brudens far, gommen selv 
og vidner, var parret lovfor-
meligt gift. 

Selvom bruden altså ikke 
selv underskriver kontrakten, 
var selve kontraktindgåelsen 
alligevel en praksis, der kan 
siges at være til brudens be-
skyttelse, idet den beskyttede 
brudens rettigheder i et ægte-
skab og ved en eventuel skils-
misse, der ellers kunne være 
økonomisk ødelæggende for 
en kvinde i antikken, der var 
afhængig af at blive forsørget 
af sin mand.

Midlertidig brudepris
En Ketuba-kontrakt ville 

indeholde en række øko-
nomiske bestemmelser og 
aftaler såsom en beskrivelse 
af brudens private ejendom, 
brudeprisen og medgiften. 

Brudeprisen var den øko-
nomiske pris, som gommen 
skulle betale til brudens far, før 
ægteskabet kunne fuldbyrdes. 

Brudeprisen var dog kun 
”midlertidig”. Efter den sek-
suelle fuldbyrdelse betalte 
brudens far nemlig brudepri-
sen tilbage til brudgommen 
og lagde samtidig medgiften 
oveni.

Det gør dog ikke brudepri-
sen overfl ødig, for brudepri-
sen var også en del af den 
erstatning, som brudens far 
og familie havde ret til, hvis 
manden uretfærdigt lod sig 
skille fra kvinden. Ud over 
at skulle betale brudepri-
sen, skulle gommen ved en 
uretfærdig skilsmisse også 
betale medgiften tilbage til 
brudens familie. Kort før Jesu 
tid indførte Rabbi Simeon ben 
Shetah desuden den klausul i 
ketuba-kontrakter, at gommen 
stillede al sin ejendom som 
sikkerhed for, at han kunne 
indfri sine økonomiske for-
pligtelser over for kvinden, så 

gommen kunne være nødt til 
eksempelvis at sælge en mark 
for at betale erstatning ved en 
skilsmisse.

Ud over de økonomiske 
bestemmelser var der ofte 
en lang række andre bestem-
melser i ketuba-kontrakten, 
eksempelvis at hvis manden 
tog hustru nummer to, var 
dette skilsmisseårsag. En så-
dan ”monogamiklausul” fi ndes 
i en jødisk ketuba-kontrakt 
fra 420 f.Kr., der er fundet på 
Elefantineøen i Egypten. Ifølge 
denne kontrakt er det også 
muligt for kvinden at bede om 
skilsmisse, hvilket ikke altid 
var praksis på Jesu tid, og hvis 
det var, så var det med store 
økonomiske udfordringer for 
kvinden.

Det er altså klart, at et ægte-
skab var lovformeligt indgået, 
når ketuba-kontrakten var 
forhandlet og underskrevet af 
gommen, brudens fader og 

vidnerne. Efter underskrivnin-
gen af i alt tre eksemplarer, 
hvoraf parterne hver beholdt 
ét, forsegledes det tredje og 
officielle eksemplar af vid-
nerne, der derefter bragte det 
til templet eller synagogen. 
Seglet kunne kun brydes og 
kontrakten læses i tilfælde 
af en juridisk tvist omkring 
ægteskabet. Eksempler på 
sådanne deponerede ketuba-
kontrakter er fundet i et kæt-
tersk jødisk tempel på Elefan-
tine i Egypten, der stammer 
fra 5. årh. f.Kr., samt i en tidlig 
middelaldersynagoge fra om-
kring 600 e.Kr. i Cairo.

Huppah – ægteskabet 
fuldbyrdes

Anden fase i ægteskabs-
indgåelsen kaldtes huppah 
og indebar den seksuelle 
fuldbyrdelse af ægteskabet. 

Modsat moderne katolsk 
forståelse, hvor ægteskabet 

først er juridisk indgået ved 
den seksuelle fuldbyrdelse, 
hvorefter en annullering ikke 
længere er mulig, var det 
jødiske ægteskab som an-
givet juridisk gældende fra 
underskrivelsen af ketuba-
kontrakten.

Den seksuelle fuldbyrdelse 
af ægteskabet fulgte ikke lige 
efter kontraktunderskrivelsen. 
Det var meget normalt, at der 
var en forsinkelse – nogle 
gange en meget lang forsin-
kelse på op til fl ere år. 

Forsinkelsen kunne have 
flere årsager, men hyppigt 
var grunden, at pigen endnu 
ikke havde nået puberte-
ten, og derfor kunne man i 
ketuba-kontrakten også ind-
skrive en alder, hvor pigen 
blev betragtet som klar til 
den seksuelle fuldbyrdelse. 
Andre gange var årsagen, at 
gommen skulle bruge tid til at 
samle de værdier sammen, 
som ketuba-kontrakten kræ-
vede i brudepris.

Selve huppah’en ville foregå 
i pigens forældres hus med pi-
gens forældre til stede bag et 
slør i samme rum eller i et tæt 
forbundet rum. Forældrene 
sørger også for, at der læg-
ges et klæde under bruden. 
Klædet skulle opsamle blodet 
fra hendes mødom og derved 
være et bevis for, at bruden 
var jomfru på sin bryllupsnat, 
og klædet kaldtes af den 
grund for et jomfrueligheds-
bevis.

Under fuldbyrdelsen af æg-
teskabet ville der samtidig 
være en huppahfejring i går-
den eller et af de andre rum i 
forældrenes hus. Efter fuldbyr-
delsen ville forældrene tage 
klædet med blodet og bringe 
det til de festende gæster, der 
så fungerede som vidner på 
brudens jomfruelighed. 

Det er blevet foreslået, at 
der kan være tale om netop en 
huppahfejring i Jesu lignelse 
om de ti brudepiger (Matt 

Maria og Josef var faktisk gift 
ifølge jødisk ægteskabslov
Josef var Jesus’ legitime far ifølge jødisk ægteskabslov, skriver Jesper Risbjerg i en spændende artikel i det arkæologiske tidsskrift Tel.

Det danske sprog har ikke ord for de juridiske forhold omkring ”trolovelse”. Faktisk var Maria og Josef allerede ’gift’, da Maria blev gravid.

Ægteskabsindgåelse i tre trin
Det jødiske ægteskab blev indgået i tre trin, hvor kun 

det første trin var obligatorisk.

1. Ketuba: Den juridiske ægteskabsindgåelse, hvor 
brudgommen og brudens far skriver under på en ketuba-
ægteskabskontrakt.

2. Huppah: Den seksuelle fuldbyrdelse, der foregår 
under ceremonielle forhold med ”vidner”, der holdt fest i 
et tilstødende rum. Efter fuldbyrdelsen fl ytter bruden fra 
sine forældres hus til gommens hus.

3. Bryllupsfest: Blev normalt holdt et par dage efter 
huppah’en og kunne vare fl ere dage.

I Tempelrullen (11Q19), der er fundet i hulerne ved Qumran, 
fi ndes der også bestemmelser vedrørende ægteskabet. Blandt 
andet nævnes en bødestørrelse ved falske anklager mod en 
hustru, samt at utroskab skal straffes med stening. Begge disse 
bestemmelser fi ndes også i 5. Mos 22, der altså har været prak-
tiseret som lov blandt qumranitterne på Jesu tid. © Wikimedia 
Commons
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25,1-13), der alle medbringer 
en lampe for at kunne under-
søge jomfruelighedsbeviset 
– klædet med blodet. 

Pigens forældre beholdt 
efterfølgende dette klæde som 
bevis på datterens jomfruelig-
hed, for hvis manden valgte 
at skille sig fra kvinden, var 
det vigtigt at kunne bevise, at 
hun havde været jomfru ved 
ægteskabets indgåelse, for så 
kunne manden ikke anklage 
hende for ikke at have været 
jomfru og på den baggrund 
slippe for at betale brudepri-
sen. En mand, der løj om sin 
hustrus jomfruelighed ved 
ægteskabsindgåelsen og blev 
modbevist af kvindens foræl-
dre, skulle ifølge Tempelrullen, 
der blev fundet i Qumran, 
betale en stor bøde (11Q19 
65,14-15; jf. 5. Mos 22,19).

Bryllupsfesten
Efter fuldbyrdelsen gik der 

normalt et par dage, inden 
man kom til tredje fase af æg-
teskabsindgåelsen: bryllups-
festen. Bryllupsfester kunne 
vare længe og være så dyre, 
at man eksempelvis kunne 
løbe tør for vin (Joh 2,1-11). 

Normalt var det brudens 
familie, der betalte bryllups-
festen, men tilsyneladende 

kunne gommens forældre 
indimellem også betale.

Både huppah og bryllups-
fest var skik og brug, men som 
fase to og tre har de ikke været 
obligatoriske for indgåelsen af 
et ægteskab. 

Huppah’en havde til hensigt 
at beskytte kvinden mod fal-
ske anklager fra mandens side 
om ikke at have været jomfru 
ved ægteskabets indgåelse, 
og bryllupsfesten var blot en 
traditionel fejring og en måde 
at markere ægteskabet på 
over for samfundet. 

Imens hverken huppah eller 
bryllupsfest altså var obligato-
riske, var underskrivelsen af 
ketuba-kontrakten essentiel i 
indgåelsen af ægteskabet, da 
netop underskrivelsen var det 
øjeblik, hvorfra ægteskabet 
blev betragtet som juridisk ind-
gået og bindende og dermed 
kun kunne opløses gennem 
en reel skilsmisse.

Josef: Skilsmisse, 
anklage, forblive gift?

I den autoriserede danske 
oversættelse af Bibelen fra 
1992 beskrives Maria i både 
Luk 2,5 og Matt 1,18 som 
Josefs forlovede. Men det 
giver en underlig sammen-
hæng mellem Matt 1,18 og 

det efterfølgende vers, hvor 
der står, at Josef besluttede 
”at skille sig fra hende [Maria] 
i al stilhed”, da han fandt ud, 
af, at hun var blevet gravid. Her 
underforstås der altså et brud 
på et ægteskab.

Problemet er, at det dan-
ske sprog kommer til kort, 
fordi vi ikke har noget ord, 
der gengiver vilkårene i et 
ketuba-ægteskab rigtigt. For 
hvis Maria og Josef blot havde 
været forlovede, ville det ikke 
være et spørgsmål om skils-
misse, men alene om at bryde 
forlovelsen. Josef og Maria er 
ikke blot forlovede, men var 
juridisk set gift; dog havde de 
endnu ikke gennemgået fase 
to af ægteskabsindgåelsen, 
huppah, den seksuelle fuld-
byrdelse af ægteskabet (Matt 
1,18).

Da Maria og Josef er gift, 
men endnu ikke har haft sex, 
har Josef med høj sandsyn-
lighed troet, at Maria havde 
været ham utro, da han erfa-
rede, at hun var gravid. Som 
Marias lovformelige ægte-
mand har samfundet omkring 
ham forventet, at Josef var far 
til barnet, for huppah var som 
nævnt ikke obligatorisk. 

Som en forsmået ægte-
mand ville det være oplagt 

for Josef at hive Maria i retten 
for på den måde at vise, at 
hun havde været ham utro, 
hvorefter han kunne lade 
sig skille fra Maria uden at 
skulle betale brudeprisen til 
Marias forældre eller betale 
medgiften tilbage. Maria ville 
formentlig blive fundet skyldig 
i sådan en anklage og blive 
vanæret og i værste fald ste-
net til døde ifølge Tempelrullen 
fra Qumran (11Q19 66,2; jf. 5 
Mos 22,24).

Men Josef ønsker i stedet at 
”lade sig skille i stilhed”, hvilket 
oplagt kunne oversættes ”skil-
le privat” som modsætning til 
”offentligt”. Dermed ville Josef 
ikke udnytte, at Maria tilsyne-
ladende havde brudt ketuba-
kontrakten og været ham utro, 
men ville i stedet selv bære en 
række konsekvenser, for med 
denne fremgangsmåde ville 
Josef være den, der juridisk 
set brød kontrakten. 

Det ville indbefatte, at Josef 
accepterede barnet som sit 
eget, idet han ikke anklagede 
Maria for utroskab; han skulle 
betale brudeprisen til Marias 
forældre; og han ville ikke 
modtage medgiften fra Marias 
forældre. Josef var altså ikke 
hævngerrig, men ville hellere 
lide et økonomisk tab i stedet 

for at bringe Maria i vanære el-
ler måske lade hende dømme 
til stening.

Josef erfarer siden fra en 
engel, at Maria ikke har været 
ham utro, men at hun er blevet 
befrugtet ved Helligånden, og 
at han derfor ikke skal være 
bange for ”at tage Maria til 
[sig] som hustru”. Her er over-
sættelsen endnu en gang en 
smule uklar, da den underfor-
står, at Maria og Josef endnu 
ikke er gift, men blot forlovede. 

Som vi så ovenfor, var det 
ikke unormalt, at kvinden blev 
boende hos sine forældre, 
indtil hun var seksuelt moden 
og klar til at leve sammen med 
sin mand, der så ”tog hende 
med sig” fra hendes forældre. 
En mere retvisende oversæt-
telse af udtrykket ville derfor 
være: ”… vær ikke bange for 
at tage din hustru Maria til dig 
[fra hendes forældres hus] …”

Jesus – Guds søn 
og Josefs søn

Mens både Lukas og Mat-
thæus entydigt udtrykker, at 
undfangelsen af Jesus skete 
ved, at Guds Helligånd be-
frugtede Maria, så betragtes 
Jesus i evangelierne som 
Josefs ægtefødte søn og altså 
hverken som undfanget ved 

førægteskabelig sex eller ved 
utroskab.

Dette kunne lade sig gøre, 
fordi Maria på grund af ketuba-
kontrakten med sikkerhed be-
tragtedes som en gift kvinde.

Samtidig kaster de jødiske 
ægteskabstraditioner lys over, 
hvorfor Matthæus følte trang 
til at understrege Josefs ret-
sindighed: Han kunne nemt 
på dette indledende stadie 
bevise, at Maria havde været 
ham utro og dermed kræve 
brudeprisen tilbage af Marias 
far. Men fremfor penge tænkte 
han på Marias fremtid og blev 
dermed et eksempel på Guds 
egen omsorg for ”den fader-
løse” og udsatte (Matt 1,19, jf. 
Hos 14,4). 

Denne artikel bygger på 
Clyde Billington, PhD, ”The 
Christmas Story and Jewish 
Ketubbah Marriage”, Artifax 
Autumn 2013

Artiklen bringes med til-
ladelse fra bladet TEL, www.
bibelskarkaeologi.dk

I dag er huppah’en kendt som den “pavillon”, de jødiske brudepar står under, når de giftes, men dette klæde har en ’blodig’ forhistorie. På Jesu tid var huppah’en trin to i ægteskabsindgåelsen og ind-
befattede den seksuelle fuldbyrdelse af ægteskabet, hvilket foregik under kontrollerede forhold. Under selve fuldbyrdelsen lagde man et stykke klæde under kvinden, der skulle opfange ’jomfrublodet’ 
og fungere som brudens og hendes forældres bevis på, at hun var jomfru ved ægteskabsindgåelsen. 
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Det værste år 
for Darwins lære

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

Se www.Hosianna.dk

Flere videnskabelige opdagelser ødelægger argumenterne for menneskets påståede evolution.

Dr. Günter Bechly på arbejde ved synchroton-anlægget hos KIT i Karlsruhe. Her studerer han et insekt fanget 
inden i et ravstykke fra kridt-perioden.

2017 kan gå hen og blive et af 
de værste år for tilhængere af 
Darwins lære. Noget i den ret-
ning konkluderer den tyske 
palæontolog Günter Bechly i 
en artikel på Discovery Insti-
tutes hjemmeside offentlig-
gjort den 6. september. 

Dr. Bechly betegner 6 op-
dagelser gjort i 2017 som det, 
der gør det til noget af et annus 
horribilis for de etablerede fore-
stillinger omkring menneskets 
evolution. Der er nemlig tale om 
videnskabelige opdagelser, som 
alle kaster grus i maskineriet på 
forløbet i den påståede menne-
skelige udvikling – et forløb, som 
der ellers var bred enighed om.

Der er ikke plads til at komme 
ind på alle 6 opdagelser, så jeg vil 
begrænse mig til at viderebringe 
information om et enkelt af disse 
fund, nemlig det seneste. Det må 
samtidig i dr. Bechlys øjne være 
det mest interessante, da han 
bruger mere plads i sin artikel 
på dette fund end på de 5 andre.

Fossile fodspor på Kreta
Den 31. august annonceredes 

det fra Uppsala Universitet, at 
”fossile fodspor udfordrer de 
etablerede teorier om den men-
neskelige evolution”. 

Fodsporene er fundet i Trachi-
los på den vestlige del af Kreta 
og er blevet dateret til sen Mio-
cæn – omkring 5,7 millioner år 
siden. Fodsporene er utvivlsomt 
fra en opretgående primat med 
menneskelignende fødder, hed-
der det i artiklen fra de svenske 
forskere. Faktisk har fodsporene 
præcis facon, som var de afsat af 
mennesker.

Jeg skal her lige gøre op-
mærksom på, at Bechly, ligesom 
alle andre intelligent design-
fortalere, forholder sig neutralt til 
mainstream-geologiens tidsangi-
velser. Det vil sige, at han rejser 
sin kritik indenfor de rammer, der 
er udstukket af evolutionstilhæn-
gerne selv. 

Han accepterer altså at ope-
rere med mainstream-geologiens 
tidsrammer. Der er blandt ID-
forskere forskellige holdninger til 
jordens alder, dateringsmetoder 
og uniformitarisme, så det er 
langt det klogeste at angribe 
evolutionsteorien på dens egne 
præmisser. 

Interne konfl ikter
i darwinismens data

Kan man vise, at der internt 
er konfl ikter i evolutionsteoriens 
datasæt, er det i og for sig lige-
gyldigt, om tidsangivelserne er 
rigtige eller forkerte. 

At kritisere evolutionsteorien 
på dens egne præmisser er mere 
hensigtsmæssig end det, som 
ungjordskreationisterne prak-
tiserer, nemlig at angribe både 
evolution og tidsangivelserne 
samtidig. Dette skaber blot mere 
forvirring og er en uklog metode, 
hvis man som kritiker af evolution 
ønsker at komme i dialog med 
repræsentanterne for de akade-
miske dogmer. 

Det er derfor ID-forskeres 
holdning, at diskussion om tids-
angivelser og dateringsmetoders 
validitet hører hjemme i en dis-
kussion for sig selv, og at det er 
mest hensigtsmæssigt, uanset 
ens egen holdning til tidsangivel-
serne, at diskutere evolutions-
teorien på dens egne præmisser. 

Det var en lang sidebemærk-
ning, men nødvendig for den 
læser, som ikke tror på en gam-
mel jord, og som måske stopper 
med at læse, fordi der står x 
millioner år. 

Ældre end Lucy-fossilet
Bechly opremser en række 

årsager til, at dette fund er proble-
matisk for de etablerede forestil-
linger om menneskets udvikling. 

Fodsporene er ”fejlplacerede”, 
fordi de er alt for gamle. Bechly 
giver en dybdegående fagmæs-
sig forklaring på, hvorfor det lag, 
sporene er fundet i, i evolutioni-
sternes øjne nødvendigvis må 
have den alder, man antager; han 
gør det for at pointere, at der ikke 
kan være tale om en fejldatering 
af selve laget. 

Dermed er sporene uheldigvis 
2,5 millioner år ældre end det 
ikoniske Lucy-fossil, som påstås 
at være et muligt første eksempel 
på oprejst gang i primatlinjen 
ledende til menneske.

Fodsporene er også geografi sk 
ude af trit med den etablerede 
forståelse, som er, at mennesket 
udviklede sig i Afrika. En europæ-
isk hominin fra så tidlig en periode 
passer slet ikke med den langt 
senere udvandring fra Afrika, som 
angiveligt først skulle have fundet 
sted for ca. 100.000 år siden.

Fodsporene er alt for ”mo-

Af Karsten Pultz
Forfatter og fortaler for Intelligent Design

Karsten Pultz har skrevet bogen

derne” med deres distinkte men-
nesketræk, hvor storetåen er på 
linje med de øvrige fire tæer i 
stedet for, som hos aber, at stikke 
ud til siden. Fodsporene fra Kreta 
ligner de berømte spor fra Tanza-
nia, som hævdes at være afsat 
af Australopithecus afarensis 
for 3,66 millioner år siden – men 
også disse, fremhæver Bechly, 
ligner i øvrigt mest af alt spor fra 
det ”moderne” menneske.

Alt dette antyder, at det vel-
etablerede scenario for, hvordan 
mennesket udviklede sig, må 
være forkert – både når det gæl-
der geografi , og når det gælder 
de forfader-relationer, som regnes 
for givne. Kreta-fodsporene er 
meget ældre end fossilerne Ardi 
og Lucy, som hævdes at være 

forfædre, og de viser samtidig 
tegn på at stamme fra en ”relativ 
moderne” menneskefod. Der er 
også problemet med, hvordan 
en så tidlig hominin kunne have 
nået øen Kreta. Her har evolutio-
nisterne imidlertid mulighed for at 
ty til forklaringen, at Middelhavet 
sandsynligvis har været tørlagt i 
en periode for 5,96-5,33 millioner 
år siden.

Forskere har foreslået mulig-
heden af, at mennesket udvik-
lede sig i Sydeuropa i stedet for 
i Afrika, men den idé er blevet 
skældt voldsomt ud, fordi den rok-
ker ved konsensussen omkring 
”ud af Afrika”-hypotesen. 

Et vigtigt spørgsmålstegn
Bechly påpeger det afslørende 

i, at overskriften i den oprindelige 

videnskabelige artikel afsluttes 
med et spørgsmålstegn: Possible 
hominin footprints from the late 
Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete?

Der er nemlig intet i forsknings-
resultatet, som kan betvivles eller 
fortolkes. Som jeg ser det, er 
spørgsmålstegnet måske bevidst 
placeret for at opbløde de, for evo-
lutionsteorien, komplet ødelæg-
gende facts. Et spørgsmålstegn 
kunne jo støtte det spinkle håb, at 
man måske kunne tage fejl. 

At formulere overskriften som 
et spørgsmål kunne også være 
forfatternes forsøg på at lægge 
afstand til deres egen mening. 
Måske prøver de at sige: Vi frem-
lægger blot nogle data her, døm 
selv, hvad det indebærer.

Ifølge Bechly er det allerede 
tydeligt, hvordan der blandt evo-

Det mest interessante af de seks 
opdagelser, som udfordrer dar-
winismen, er de fossile fodspor, 
som er fundet på Kreta. De svarer 
til spor af en opretgående primat 
med menneskelignende fødder og 
dateres til sen Miocæn for knap 6 
millioner år siden. 
Dermed er sporene ældre end det 
ikoniske Lucy-fossil fra Afrika.

lutionister vil blive gjort forsøg 
på at afskrive opdagelsen med, 
at der nok er tale om fodspor fra 
en europæisk abe, som levede i 
den miocæne periode – en abe, 
som man så vil være nødt til at 
antage, tilfældigvis også havde 
udviklet bipedal gang, ligesom de 
påståede afrikanske forfædre til 
mennesket. Og dette vil man altså 
hævde på trods af, at de fossile 
fodspor ikke indeholder en eneste 
egenskab, som adskiller dem fra 
menneskefodspor, skriver Bechly.  

Læs eventuelt Günter Bechlys 
artikel på ”Evolution News”. Artik-
len hedder: Fossil Footprints from 
Crete Deepen Controversy on 
Human Origins.

Günter Bechly er en tysk palæ-
ontolog (f. 1963), som er ekspert 
i fossilerede insekter. Fra 1999-
2016 havde han en ledende stil-
ling ved Staatliche Museum für 
Naturkunde Stuttgart. 

Bechly har et hav af fagartikler 
bag sig, offentliggjort i ansete 
videnskabelige tidsskrifter. Han 
har i sin egenskab af fossil- og 
evolutionsekspert optrådt adskil-
lige gange på forskellige tyske 
TV-kanaler. Efter at have læst 
bøgerne af intelligent design-for-
skerne Meyer, Behe og Dembski 
mistede Bechly gradvist troen på 
evolutionsteorien. 

Han sprang i 2015 ud som 
fortaler for intelligent design og 
arbejder nu for Discovery Institute.
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Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Gud, mig og min næste er et 
lille studiehæfte med fi n inspi-
ration til at have nære relationer 
med de mennesker, der krydser 
ens vej i hverdagen, og til at leve 
i evangeliets kraft. Evangeliet er 
nemlig større end det at blive 
frelst og komme i himlen efter 
døden. Meget mere – det er et nyt 
liv her og nu, en ny identiet som 
Guds elskede barn, og mulighe-
den for at hvile, vokse og udfolde 
sig i den nye identitet i hverdagen.

At blive sendt som Jesus
Bogens syv kapitler handler 

om, hvordan man med basis i 
det kristne fællesskab og glæden 
herfra kan præsentere ”et større 

evangelium” til mennesker i et helt 
almindeligt hverdagsliv. Hæftet 
peger på, at vi er en del af Guds 
historie. Det er ham, der vil, at 
mennesker frelses, han planlæg-
ger, gennemfører og tager ansva-
ret for sin mission. Det er på den 
baggrund, han inviterer os til at 
være en del af den! Vi er nemlig 
sendt af Jesus – ligesom Jesus 
blev sendt til os jf bibelrefl eksion 
fra Mattæus-ev. 9:35-38 og Johs. 
ev. 20:21. Forfatterne opfordrer os 
til at elske vores medmennesker 
både konkret og praktisk. 

Det sker gennem samvær og 
ved at opbygge relationer, så det 
giver mulighed for at fortælle om 
Jesus. ”Mission er ikke først og 
fremmest en aktivitet. Det er en 
del af vores identitet” (s. 55).

Studier og praksis
Hæftet lægger op til møder i en 

studiegruppe med forslag, som 
trin for trin beskriver, hvordan en 
studieaften kan forløbe – helst 
hver 14. dag indledt med aftens-
mad! Man ”checker ind” med bøn 
og Åndens vejledning, så tager 
man en runde med opfølgning på 
perioden siden sidste møde. Hver 
aften har et tema og en bibel-
refl eksion, som gruppen drøfter, 
samt et oplæg med spørgsmål. 

Hensigten er at få evangeliet, 
fællesskabet og mission til at 
mødes. Aftenen slutter med, 
hvilke praktiske skridt man kan 
tage til næste gang og en runde, 
hvor man deler og beder over sine 
tanker og sit fokus-område. 

Bagerst er en meget praktisk 
guide til gruppens leder med 
refleksioner over god ledelse, 
mødernes praktiske konsekven-
ser med fokus på, hvor vigtigt 
det er at forstå, hvad teksten og 
samtalerne betyder i praksis, og 
hvilke skridt de enkelte i gruppen 
ønsker at tage. Det kan også 
inddrage individuel opfølgning. 
Mere information og en video 
med danske undertekster fi ndes 
på www.hverdagskristen.dk 

 
Christina Munk Eriksen, Claus 
Sode Grønbæk, Kim Hjermind, 
Birger Reuss Schmidt:
Gud, mig og min næste - stu-
diehæfte 
64 sider • 50 kr. • Logos

Et hverdagsliv i evangeliets kraft  

Anmeldt af Josua
Christensen

De mange fi lm 
i Star Wars uni-
verset har alle 

dage kredset om det gode og 
det onde i mennesket (og an-
dre væsner). Om konfl ikten og 
kampen mellem at overgive sig 
til mørkets side – som er ken-
detegnet ved stor magt og total 
mangel på empati, medmenne-
skelighed og omsorg – eller den 
lyse side, som paradoksalt set 
må gemme sig i de dunkleste 
hjørner af universet, konstant i 
undertal, på fl ugt og i kamp for 
den blotte overlevelse. 

’The Last Jedi’ (Den sidste 
Jedi) er ingen undtagelse, men 
alligevel formår folkene bag 
fi lmen at overraske - for der er 
overraskende twists, og de er 
gode. For selvom ’Star Wars’ 
er kampen mellem god og ond, 
er noget af det vigtigste tvivlen. 
Hvem er egentlig gode - og kan 
man omvendes fra Kraftens 
mørke side?

Spænding hele
vejen hjem

’The Last Jedi’ er lang - 2,5 time 
– det vil sige 3 timer med reklamer 
og forfi lm, og det er lang tid til 
action-fi lm, men der er rigeligt at 
forholde sig til, både i de intense 
kampscener og de lige så intense 
blikke og ordvekslinger.

Instruktøren (Rian Johnson) 
skifter mellem parallelle hand-
lingsforløb, så man hele tiden kan 
følge med, hvad der sker hos Ray 
og Skywalker (de gode), hos Kylo 
Ren og Snoke (de onde) og dem, 

man ikke ved, om man kan stole 
på. Og det er i sig selv tankevæk-
kende, hvor vanskeligt det er at 
føle sig sikker i, hvem der er det 
ene eller det andet. 

I historien har The First Order 
nærmest udryddet Modstands-
bevægelsen, der nu er reduceret 
til en enkelt fl åde. Den er fanget 
under voldsom beskydning, og 
om få timer vil deres skjold bryde 
sammen. Håbet skal kvæles, det 
er den onde Snokes udtalte plan, 
som ser ud til at lykkes.  

Jedi-aspiranten Rey har imid-
lertid fundet Jedi-mester Luke 
Skywalker, en vrissen og skyldbe-
tynget eneboer, som ikke ønsker 

at give sin viden om Kraften 
videre. Han er lammet af fortidens 
fejl og synder og af frygt for at 
gentage disse mørke kapitler og 
har derfor besluttet ikke at give 
sin viden om Kraften videre til 
andre. Rey må derfor forlade den 
afsidesliggende ø med tilsynela-
dende uforrettet sag. 

Men bedst som alt håb er ude, 
træder mesteren igen frem, i 
overlegen stil, kan man godt til-
lade sig at afsløre.

Spændende karakterer 
Filmen har fremragende skue-

spillerpræstationer, hvilket i sig 
selv gør den seværdig. Den an-
løbne fi gurer, ’DJ’ (Benicio Del 

Toro), der er sig selv nærmest, 
afl øser Han Solo. 

Den aldrende Skywalker (Mark 
Hamill) er både den samme - og 
meget anderledes end den unge 
mand, der kæmpede sammen 
med Obi Wan for længe, længe 
siden. Det er fascinerende med 
en skuespiller, der kender sin 
fi gur og har levet et helt liv med 
ham. Den blåøjede knægt fra den 
oprindelige trilogi er blevet en 
gammel mand med gråsprængt 
skæg. Og Mark Hamill bliver kun 
bedre med alderen, når han giver 
den som plaget, men også lune-
fuld og med et glimt i øjet.

Hvis håbet kan
kvæles, dør modstanden

Star Wars fortsætter historien om universets kamp mellem mørke og lys. 
’The Force Awakens’ følges nu op af ’The Last Jedi’, hvor Luke Skywalker er tilbage.

Rey og Luke Skywalker i ”The Last Jedi”, hvor Rey forsøger at få Skywalker til at videregive sin viden om Kraften.

Piloten Poe Dameron (Oscar 
Isaac) er kæphøj på en overbe-
visende, naturlig måde. Storm-
trooperen Finn (John Boyega) 
vokser i heltemod og får følge-
skab af den mere godhjertede 
mekaniker Rose (Kelly Marie 
Tran).

Kylo Ren (Adam Driver) og Rey 
(Daisy Ridley) knyttes overnatur-
ligt sammen, og det virker både 
dramatisk og magisk. Det kom-

plekse forhold er fi lmens hjerte. 
Et skæbnespil om de gode og de 
onde, men med komplekse ka-
rakterer, der rummer begge dele.

The Last Jedi er spændende, 
højdramatisk, humoristisk og 
visuelt imponerende.

Håbet er lyset 
i stjernekrigen 

Der er tragedier, død og neder-
lag på stribe i Star Wars-serien. 
Det er som med Rummets mørke, 
bagtæppet, hvorpå små stjerner 
stråler. Ledestjernen viste vej i ju-
leevangeliet, i stjerneeventyret er 
håbet vejviseren. Og der er altid 
et håb. Anakin Skywalker blev til 
Darth Vader, men sønnen Luke 
tror på, at der stadig er noget 
godt i ham, og håbet på balance 
i kraften indfries. 

I ’The Last Jedi’ genfi nder Luke 
håbet, for det går op for ham, at 
selvom Jedi-ordenen dør med 
ham, så lever den alligevel videre 
med Ray. Selvom modstandshæ-
ren er så godt som udryddet, skal 
der kun en lille gnist til at tænde 
den igen i en fjern galakse.  

Der er lang vej fra julens evan-
gelium til stjernekrigen, men til 
fælles har de erkendelsen af 
håbets mægtige kraft.   

Star Wars - The last Jedi
Biografpremiere: 13. december 
Spilletid: 153 minutter
Aldersgrænse: 11 år



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

16 . KIRKELIG VEJVISER Udfordringen Uge 1 - 2018

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 G

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden 
med skatte-fradrag - husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
- til avisens danske arbejde - eller 

’5984 Radiomission i Afrika’ 

Giro: (+01) 613-9450 eller netbank: 
Reg. 9570 Kto.: 0006 139450.

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

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

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

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Møder & Arrangementer

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 21/1: Anders Ova - Helligåndens vejledning
Søndag 28/1: Apam fra Nagaland: Kender du virkelig Herren?

Søndag d. 14/1 kl. 10:30
H. P. Pedersen
Tema: Ban vej for Herren

Søndag d. 7/1 kl. 10:30
Bjarne Kjær
Tema: Kristne med én talent

Velkommen til Aglow København

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding senest onsdag før mødet på:
www.aglow.dk, Facebook – Aglow 
København eller sms på tlf. 2617 5524

Lørdag den 6. januar, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Taler: Anette Holt Larsen
Emne: I er verdens lys 

Karen Margrethe Kirk:

Om at lykkes midt  
i mislykkethed. 
Lørdag d. 6. januar -18 
Brunch kl. 11. Pris 80 kr.

Café Morgenstjernen
Jernbanegade 1, 
Christiansfeld. 
Fælleskørsel kl. 10.30 fra 
Industrivej 12. Kolding 
Tilmelding:
Ester: 22361517 
eller mail til birthe@
engedal-nissen.dk

- for kvinder



Stjernerne viser os, at 
Jesus ikke blot var en 

stor fi losof. Han var 
forudsagt i årtusinder.  
Han er verdenshistori-

ens centrum.

Læs mere om Betlehemsstjer-
nen og bibelske symboler i de 
gamle stjernebilleder i bogen 
”Jesus i Stjernerne”, som Udfor-
dringen har udgivet. 128 sider, 
148 kr. 

Af Henri Nissen

I den vestlige fornufts-ver-
den fristes vi til at tro, at 
religion blot er en privatsag. 
Men Jesus er det vigtigste, 
der er sket i verdenshisto-
rien. Han var endda forud-
sagt i stjernebillederne. Og 
en helt særlig konjunktion 
markerede hans fødsel!

Ofte fremstilles det i Vesten, 
som om man knapt nok ved, 
om Jesus har levet. Men det er 
helt skævt. 

Jesu liv og betydning er bevid-
net i mere end 24.000 oldtids-
manuskripter! Heraf 5.000 kom-
plette manus af Ny Testamente 
på græsk og 10.000 på latin, 
samt 9.300 på andre sprog fra 
de første ca. 300 år efter Kristus.

Til sammenligning fi ndes der 
kun 30 kopier af Platons skrifter, 
kun 9 af Josephus’ værk om 
den jødiske krig og 8 kopier af 
Herodots manuskripter. Cæsars 
galliske krige, som alle histori-
kere anerkender, kender vi kun 
fra 10 kopier... 

Jesus er også omtalt i histori-
keren Josephus’ skrifter.

Enhver påstand om, at Je-
sus ikke har levet, eller at Ny 
Testamentes bøger skulle være 
forfalskede, holder ikke.

Ny Testamente er en trovær-
dig kilde. Og ganske enestående 
i hele verdenshistorien.

Stjernerne fortæller
Selv stjernerne fortæller om 

Jesus! Det var ikke tilfældigt, 
at de ”vise mænd” fra Østen 
dukkede op i den lille fl ække 
Betlehem. 

Den mærkelige stjerne, som 
der fortælles om i Mattæus-
evangeliet i forbindelse med 
Jesu fødsel, er mere end et 
eventyr. Den var der!

Med computerprogrammer 
kan man nemlig nu skrue stjer-
nehimlen tilbage og se, at der 
netop omkring Jesu fødsel var 

en hel række af specielle kon-
junktioner (dvs. at to eller fl ere 
planeter kom tæt på hinanden 
- set fra jorden). 

Der fi ndes fl ere teorier om, 
hvilken af disse konjunktioner, 
der var Betlehemsstjernen. 

De fl este forskere er i dag eni-
ge om, at den store stjerne må 
have været, da Venus, Jupiter 
og Regulus fl ere gange omkring 
år 3-2 f. Kr. var så tæt sammen, 
at de så ud som én mægtig 
stjerne. (Når det ikke var år 0 
skyldes det bl.a., at der senere 
gik uorden i kalendersystemet.) 

Det har været så stor en 
astronomisk begivenhed, at det 
har blæst turbanen af datidens 
astrologer! 

At det foregik i Løvens stjer-
nebillede forklarer, hvorfor ”de 

vise mænd” dukker op i jødernes 
land og ikke i Rom.

Løven er Judas stjernebillede. 
(Judas Løve - se fx 1. Mosebog 
49,9 eller Hoseas bog 5,13).

Judas stamme boede i den 
sydlige del af Israel, hvor Jeru-
salem ligger. Derfra blev de vise 
mænd af skriftkloge ledt videre 
til det nærliggende Betlehem - 
for det var dér, Messias ifølge 
Gamle Testamente skulle fødes. 
(Se Mikas bog 5,1-8).

Mange ledetråde
Østens vise mænd var astro-

logisk kyndige, fremgår det, 
og derfor har de også kendt 
til de ledetråde til en Messias-
skikkelse, der fi ndes i alle de 
gamle stjernetegn. 

Desværre kan vi ikke her 
beskrive alle detaljer. Men det 
er ret påfaldende, hvor meget 

tegnenes symboler og navne 
ligner Bibelens profetier. Det 
kan slet ikke være tilfældigt. 
(Alle tegnenes ledetråde til 
Bibelen er beskrevet i bogen 
”Jesus i Stjernerne”.)

De ”vise mænd” fra Østen 
var såkaldte magi’er, folk med 
forstand på astrologi. Måske 
var de Zarathustra-præster fra 
Iran. Det har haft en speciel 
betydning for dem, at det var 
de to stærkest lysende planeter, 
Jupiter og Venus, der mødtes i 
nærheden af Regulus i Løvens 
tegn. Hvorfor?

Kongernes konge og 
Himmeldronningen

Jupiter er nemlig fra ældgam-
mel tid blevet betragtet som 
Konge-planeten (gudernes gud) 
pga. størrelsen set fra jorden. 

Venus kaldes den lysende 
morgenstjerne i Bibelen og 
forbindes i astrologien med 
modergudinden – Isthar hos 
babylonerne, Isis hos egypterne, 
den nordiske Freja, den græske 
Aphrodite, osv. Altså en meget 
vigtig stjerne/gudinde for alle – 
og forbilledet var formentlig Eva 
eller Noas hustru, som begge 
blev moder for alle folk.

For datidens astrologer betød 
mødet mellem Jupiter og Venus, 
at gudernes Gud ville forene sig 
med Himmeldronningen - og at 
Jomfruen ville blive med barn. 
Og dette specielle barn skulle 
ifølge stjernebillederne være 
både gud og menneske. Den 
helt, som frelser den lænkede 
kvinde fra uhyret ved selv at 
blive såret og hugget i hælen... 
Alle disse billeder er kendt fra 
de gamle stjernetegn, før astro-
logien kørte af sporet.

Stjernen stod stille!
Astronomiske computerpro-

grammer viser, at Jupiter og 
Venus mødtes første gang d. 
12. august år 3 f. Kr. Derefter 
kom Jupiter den 14. september 
i konjunktion med Regulus, en 

anden kongestjerne. Jupiter 
fortsatte så forbi Regulus, men 
standsede – „stjernen stod 
stille“ skriver Mattæus (2,9) 
– for derefter at gå tilbage og 
passere Regulus igen den 17. 
februar år 2 og endelig en tredje 
gang den 8. maj år 2 f. Kr. 

En meget bemærkelsesvær-
dig sløjfeformet bevægelse!

Og så kommer det helt store 
show, da både Jupiter, Venus 
og Regulus igen mødes med 
en minimal afstand (nemlig 
3/60 grad, månens diameter er 
til sammenligning ½ grad). Det 
sker præcis kl. 20.02 den 17. 
juni år 2 f.Kr.

De to planeter har set ud som 
én mægtig lysende stjerne på 
aftenhimlen. Hvis vismændene 
befandt sig på vej fra Jerusalem 
øst for Betlehem, mens den 
tredobbelte stjerne viste sig på 
aftenhimlen i vest, så kan det 
bogstaveligt talt have set ud, 
som om stjernen stod over byen 
og stalden, hvor jomfru Maria 
fødte Jesus-barnet!

„Da de så stjernen, var de-
res glæde meget stor“, skriver 
Mattæus (2,10). Det forstår 
man. Det har været deres livs 
oplevelse og bekræftelse.

De vise astrologer har kunnet 
rejse tilfredse hjem og fortælle 
om en ny verdenshersker – og 
få generationer senere var 
troen på Jesus også kommet 
til deres Irak, Iran eller Indien.

Svar til dem, 
der ikke søgte

Stjernernes dans, som fik 
Østens hedenske astrologer til 
at søge efter Jesus, er et vid-
underligt eksempel på, at Gud 
rækker ud til alle. 

Gud er ikke blot en lokal gud 
for jøderne, selv om de var hans 
udvalgte folk og havde indgået 
en pagt med Gud. Nej: „Jeg 
havde svar til dem, der ikke 
spurgte, jeg var at fi nde for dem, 
der ikke søgte mig,“ står der i 
Esajas bog kap. 65.

Astrologi som religion adva-
res der imod i Bibelen. Og med 
god grund, for kanaanæerne 
m.fl . ofrede små børn i deres 
astrologi. 

Stjernerne skal ikke dyrkes 
- og de skal heller ikke styre 
vores liv via horoskoper. De er 
kun tegn, fortæller Bibelen.

Betlehems-stjernen var fra 
tidernes morgen fastlagt i stjer-
nernes baner som et tegn. I 
„tidens fylde“ skulle også den 
bekræfte, at Jesus var verdens 
frelser.

Han var Judas Løve, og han 
var også barnet i Jomfruens 
stjernebillede. 

Ja, alle stjernetegnene for-
tæller bibelhistorie om Jesus 
- selv om de var kendt allerede 
på Jobs tid – formentlig over 
2.000 år før Kristus. 

Historiens centrum 
Alt dette viser os, at Jesus 

ikke blot var en stor profet og 
fi losof. Nej, han var forudsagt 
i årtusinder. Ikke blot i Gamle 
Testamentes skrifter, men også 
i andre folks skrifter og i stjer-
netegn, som var fælles for alle 
de gamle kulturer. 

Jesus er det vigtigste, der 
er sket i verdenshistorien. Han 
er Guds svar til alle dem, der 
spørger om en mening med 
livet i vores materialistiske og 
ateistiske tid. Han er ”vejen, 
sandheden og livet”. 

Han er ethvert menneskes 
mulighed for at få tilgivelse - og 
evigt liv efter døden. 

Det er derfor, alle kirker ringer 
med klokkerne. 

Det er derfor, kalenderen 
viser 2014 år - til markering af, 
at Jesus blev født. Selv tidsreg-
ningen er indrettet efter denne 
skelsættende begivenhed.

Alle andre historiske holde-
punkter blev mindre vigtige, da 
Jesus kom til verden.

En ukuelig tro
Evangeliet om Jesus bredte 

sig i løbet af få generationer til 
hele den daværende kendte ver-
den - og fi k det brutale romerske 
verdensrige til at bryde sammen. 

Uanset hvor mange totalitære 
regimer, der siden har forfulgt de 
kristne, så har man aldrig kunnet 
udrydde Jesus-troen. Tværti-
mod - jo mere, man forfølger de 
kristne, des fl ere bliver der! 

Stadig fl ere kristne
Kristendommen er heller ikke 

i tilbagegang, som vi ofte tror i 
Vesten. Selv i det kommunistiske 
Kina er ca. 10 pct. nu kristne - 
trods forfølgelser.

Ca. 33% af verdens godt 7 
mia. er kristne. Men i dag bor 
75 % af verdens kristne i Afrika, 
Asien, Syd- og Mellemamerika. 

Og i Europa, som i tusind år 
har været velsignet med kristen-
dom, har kortsigtede ateistiske 
politikere travlt med at fjerne 
troen fra det offentlige rum. 

Men det er meningsløst at ville 
afskaffe Gud, hvis han er til. Intet 
menneske kan ændre på det, 
der er fastlagt af Skaberen - selv 
i stjernerne. 

L B tl h tj

Moderne computerprogrammer viser, at der VAR en ’Betlehemsstjerne’ ved Jesu fødsel. De ældgamle stjernebilleder forudsagde, at en stor 
Frelser skulle fødes. Og konjunktionen af Jupiter og Venus i Løvens billede fi k astrologer fra Østen til at rejse til Jerusalem.
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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 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.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 50

Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted

Kodeord: Julegaveregn

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 
11. januar 2018 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!



Info.

Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk
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Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

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

kl. 10.00 - 15.00 
- tast 1 for abonnement. 

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 samlever ikke arver efter dig, medmindre I har 
oprettet et testamente, og at det også gælder, selv 
om I har boet sammen i mange år? 
Husk at kontakte din advokat, når du har brug 
for et godt råd.

SUELL Team – fundraising for kirker
 Projektbeskrivelse 
 Fundraisingstrategi
 Matchning 
www.suellteam.dk
www.kirkefundraising.dk  
Tlf. 2144 9686 - Mail: info@suellteam.dk

SUELL TeamErhverv 

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

Social og Sundhedsassistent/
Sygeplejerske/Pædagog til 
Bofællesskabet Skærvebo/Annekset
Skærvebo søger 2 SSA/Sygeplejersker/Pædagoger 30 timer 
ugentlig, den ene stilling er et barselsvikariat. Stillingerne 
ønskes besat til 01.02.18 eller senere og barselsvikariatet til 
01.03.18.

Skærvebo/Annekset er to afdelinger med henholdsvis 12 og 
8 dejlige beboere, der er fysisk og/eller psykisk udviklings-
hæmmede.
Vi glæder os til at få en kollega, der er robust og humørfyldt, 
en kollega der ønsker at være med til at give vores beboere et 
respektfuldt, sjovt og indholdsrigt liv. Vi forventer en medar-
bejder, der kan tage ansvar, være tydelig og arbejde struktureret. 
Vi sætter medarbejdernes trivsel meget højt og forventer, at det 
vil være naturligt for dig at bidrage til dette.
Vi arbejder bl.a. ud fra en neuropædagogisk tænkning og sep-
tember 2017 er vi startet på KRAP-uddannelsen.  
Alt arbejde er ud fra det kristne grundsyn: ”Alle er skabte og 
unikke”.  
Der påregnes dag-/aften-/nattevagter og arbejde hver 2. 
weekend.
Kom og besøg os, vi vil gerne vise dig rundt på Haremarksvej 
76, 8723 Løsning
Ansøgningsfrist søndag d. 14.01.18 kl. 12.
Samtale uge 4.
Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www. skaervebo.dk 
eller ved henvendelse til:
Leder Erik Laursen 75650990/30546677 eller afdelingsleder 
Gitte Pedersen 75650990.

Bogsalg

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

Diverse

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:

Pilgrimsrejse til Det Hellige Land - Israel  
22. maj – 29. maj 2018 
Pris: 11.925 kr. i delt dobbeltværelse 
Prisen inkluderer: Fly København/Tel Aviv + bagage, gode hoteller, 
halvpension, guide og al kørsel m.v. De eneste ekstraomkostninger 
er frokost og drikkepenge.
Vi har vores egen præst med og der vil være daglige messer, bøn og 
mulighed for skri  emål.
Pilgrimspræst: p. Benny Blumensaat, Skt. Nikolaj Kirke Esbjerg.
For yderligere info., program og tilmelding: Maria Truelsen. 
Tlf. 24602308 og e-mail: mariatruelsen@mail.tele.dk

Ferie & Rejser

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

Annoncer - tlf. 7356 1506
Mail: annoncer@udfordringen.dk
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

Støt Touboro med radio og 
kampagne med Per Hyldgaard

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

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

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

DR1
Søndag 31/12
00:05 Nytårsgudstjeneste fra 
Aarhus Domkirke. Biskop Hen-
rik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift, 
inviterer indenfor i domkirken 
ved vandet, midt i byen. Kirken er 
indviet til de søfarendes helgen 
Sct. Clemens og med et tårn, der 
engang har tjent som vartegn for 
søfarende. Åbningen af gudstje-
nesten trækker tråde til Aarhus 
som europæisk kulturhovedstad. 
Liturg og prædikant er Henrik 
Wigh-Poulsen. I gudstjenesten 
medvirker domorganist Kristian 
Krogsø, domkantor Carsten Seyer-
Hansen, kirkens kantori og Sct. 
Clemens Drengekor. 

DR K 
Lørdag 6/1
08:30 Gudstjeneste fra Thisted 
kirke. I begyndelsen var Ordet, og 
Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud. Sådan lyder de første linjer 
i dagens tekst, som sognepræst 
Anne Mette Grønborg Sørensen 
vil udlægger i sin prædiken. Guds-
tjenestens anden tekst er fra ska-
belsesberetningen og handler om 
lyset. Genudsendelse fra 25.12.17.

19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Denne gang 
er det Jacob Haugaard, der giver 
sin version af, hvad det betyder, 
når Jesus siger: Lad de små børn 
komme til mig! 

Søndag 7/1
14:00 Gudstjeneste fra Munke-
bjerg kirke, Odense
Sognepræst Anne-Marie Nybo 
Mehlsen er liturg og prædikant, 
denne første søndag efter Hellig 
Tre Konger. En børnegudstjeneste,
med ”Mias musikalske univers” 
og Vigersted og Kværkeby kirkers 
Englekor og Ungdomskor. Ældste 
del kirken er bygget omkring 1150. I 
1400-tallet blev kirken udvidet med 
kor, sakristi og kirketårn. Kirken 
blev oprindeligt indviet til Sankt Ni-
colaus, den rundhåndede og glade 
giver, børnenes og de søfarendes 
beskytter (også kendt som Santa 
Claus, forbillede for julemanden). 
Kirkens loft rummer en skat af kalk-
malerier, og i våbenhuset fi nder 
man et kalkmaleri fra 1450-75, som 
kaldes ”Frelserens Højde”.

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, satel-
lit THOR 1 grad vest, fr. 10872, 
SR 24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 
- 18.00. Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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

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.

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

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

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

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

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

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

DR Radio 

Søndag 31/12
06.30 Mennesker og Tro (P1)
Livsrejse. Lone Hertz om at være 
på rejse gennem livet. Skuespiller 
Lone Hertz besøger Skurvognen 
for at refl ektere over mening og 
livsmod. Vært: Anders Laugesen.
(Genud. fra onsdag)

09.54 Højmesse (P1)
Frederiksborg Slotskirke, Helsin-
gør stift. Julesøndag. Prædikant: 
Ida Secher. Organister: Bine 
Bryndorf og Ulla Handler.
Salmer:
129 ”Julebudet til dem, der bygge”
113: ”Fryd dig i Guds behag”
122: ”Den yndigste rose”
131: ”Blåt vælded lys”
118: ”Julen har englelyd”
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 1/1
09.54 Højmesse
Københavns Domkirke, Køben-
havns Stift. Nytårsdag. Prædikant: 
Domprovst Anders Gadegaard. 
Organist: Domorganist Hanne 
Kuhlmann. Salmer:
712: ”Vær velkommen, Herrens år”
586: ”Stol du kun på dit Fadervor”
588: ”Herre, gør mit liv til bøn”
716: ”Guds godhed vil vi prise”

16.03 Audiens: Troen i Rummet
I denne udsendelse forlader vi 
Jorden. I selskab med astronaut 
Andreas Mogensen, astrofysiker 
Johan Fynbo og partikelfysiker 
Holger Bech-Nielsen, tager Kata-
rina Lewkovitch ud i universet for 
at tale om ærefrygt, ydmyghed, og 
verdens skabelse og undergang, 
som det tager sig ud fra Rummet. 
For hvordan påvirker det ens tro 
og opfattelse af Skaberværket at 
bevæge sig hjemmevant rundt i 
Kosmos og jonglere med stjerne-
støv? Kan man tro på både Gud 
og Big Bang, og fi ndes der en teori 
for Guds vilje? Tilrettelæggelse: 
Katarina Lewkovitch.

19.03 Tidsånd: Gud Fader, Moder 
eller Intetkøn (P1)
I Sverige har kirkens øverste organ, 
Kirkemødet, besluttet, at ændre 
kirkehåndbogen, så præster ikke 
behøver at bruge begreber som 
’Fader’ og ’Herre’ om Gud. Den 
danskfødte præst Sofi ja Pedersen 

Videke er formand for udvalget bag 
ændringen. Hun er gæst i dagens 
program. Vært: Christoffer Emil 
Bruun. Sendes også kl. 03.03.

22.03 Audiens: Troen i Rummet
Genudsendelse fra 16.03

Tirsdag 2/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Audiens
”I begyndelsen var ordet” med 
digteren Simon Grotrian og sog-
nepræst Bo Grymer. ”Der skal 
verdenskrige eller sindsforstyr-
relser til, før en digter fødes”, siger 
Grotrian og tillader et sjældent 
blik ind i digterens verden, hvor 
fortrolighed med mørket, troens 
nødvendighed og et sprog, der 
kan rumme katedraler, blomstrer 
og folder sig ud. Der er Audiens 
hos de to venner i herreværelset 
i den lille by nord for Silkeborg, 
hvor samtalens kunst åbner ver-
dener og poesi. Tilrettelæggelse: 
Katarina Lewkovitch. 
(Sendes også 21.03, onsdag 
5.03, lørdag 20.03 og søndag 
8.03).

Onsdag 3/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 4/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Tidsånd
Om historie og tro. Om hvor vi 
kommer fra, og hvor vi er på vej 
hen. Hver uge udfordrer Christof-
fer Emil Bruun en aktuel gæst 
på holdninger til og viden om 
værdier, ideer, historie og religion.
(Sendes også 21.03, fredag 5.03, 
lørdag 19.03 og søndag 21.03).

Fredag 5/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 6/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 7/1
09.54 Højmesse
Rødovre Kirke, Helsingør Stift. 
1. søndag efter Helligtrekonger. 
Prædikant: Lotte Nielsen Forch-
hammer.

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.

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

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

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.

Debat

Så bank dog teser
op på mediedøren
Der er brug for mennesker som Luther, hvis 
medier skal påvirkes i en kristen retning. Giv 
ris og ros gennem KLF.

Der er brug for en reformation af medierne, skriver Erik Langkjer 
og Johannes Kirk Søndergaard i Udfordringen den 10. december 
2017. De mener, at medierne generelt udøver magtmisbrug, og at 
en tv-serie som Herrens Veje skejer ud i diverse retninger.

Til det er der kun at sige: Så skriv læserbreve til de medier, det 
drejer sig om. Og send en klage til DR, hvis det især er Herrens 
Veje, skribenterne er utilfredse med. 

Men gør noget. 
Hvis medierne har brug for reformation, er der også brug for 

mennesker, der ligesom Luther smækker nogle teser op på me-
diedøren for at præge dem i en kristen retning. Og det gør – uden 
sammenligning i øvrigt - KLF, Kirke & Medier faktisk. 

Vi har løbende dialog med DR, TV 2 og Radio24syv for at sikre 
god etik, menneskeværd og kristendom i disse medier. Det er en 
ærlig dialog, hvor vi klart giver udtryk for det, vi er utilfredse med. 
Men vi husker også at rose, når medierne gør det godt. 

Og det gør DR faktisk. De har en trosredaktion og sender både 
gudstjenester og Morgenandagten på DR K, samt gode trospro-
grammer på P1 som fx I korsets tegn og serien Mennesker og tro.

Men ja, der er også grund til kritik ind imellem. Gennem KLF kan 
man give ris og ros via sin computer eller smartphone. Man kan 
også uddybe sine kommentarer. Vi tager så en samlet rapport med 
til vores dialogmøder med medierne.

Det fl ytter noget. For vi oplever, at medierne lytter til os. Om det 
ligefrem bliver ender med en reformation må stå hen i det uvisse. 
Men det er vigtigt at fastholde de tre nævnte medier på den public 
service-aftale, de har indgået med Folketinget. Den siger blandt 
andet, at de forpligtet til at formidle den kristne kulturarv.

Jo fl ere, der reagerer og giver os deres mandat gennem et med-
lemskab, jo større indfl ydelse får vi som kristne.

MIKAEL ARENDT LAURSEN

GENERALSEKRETÆR

KLF, KIRKE & MEDIER

KORSKÆRVEJ 25
7000 FREDERICIA

Mikael Arendt Laursen fra KLF responderer på debatindlæg af
Erik Langkjer og Johannes K. Søndergaard om mediernes magt.
Foto: Henrik Lundahl Revshøi

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

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

Biskop Henrik Wigh-Poulsen 
prædiker nytårsnat fra den di-
rekte gudstjeneste kl. 00.05 fra 
Århus Domkirke. PR-foto.

Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk - Udfordringen forbeholder 
sig retten til at forkorte og udelade indlæg på over 200 ord. Debatindlæg 
er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. 
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De tre vise mænd, som skulle optræde i kirkens 
juleforestilling, var en anelese for smarte!

Heidi Kirkegaard på 20 år fra 
Bjerringbro og Laurits Emil 
Jensen på 21 fra Aalborg tager 
hinanden ekstra godt i hånden, 
når de sejler til Ærø den 8. ja-
nuar. Forude venter seks måne-
ders arbejde som volontører på 
Sømandsmissionens residens 
Aggershøj i Marstal. 

Her skal det unge kærestepar 
hjælpe med masser af praktiske 
ting, når de da ikke snakker med 
nogle af de mange søfartselever.

Blandt aktiviteterne er fx fæl-
lesspisninger, bibelstudier, af-
tener kun for piger, hyggeligt 
samvær og muligheden for bare 
at dumpe ind i dagligstuen på 
stedet. 

Skal se mere til hinanden
Heidi og Laurits glæder sig 

til at arbejde det samme sted, 
for i et stykke tid har de været 
langdistance-kærester, da Laurits 
blandt andet var i Israel. 

Ikke overraskende mener de, at 
de supplerer hinanden godt!  Når 
volontørtiden er overstået venter 
næste store projekt i deres liv: 
De skal nemlig giftes til sommer!  

Hvorfor skal I så arbejde som 
volontører? 

”Jeg havde troet, jeg skulle 
arbejde i Aalborg og ses med 
venner det næste halve år, men 
det var ikke Guds plan. Derfor er 
jeg spændt på det isolerede ø-
liv, men glæder mig også meget, 
bl.a. til at kunne gøre en forskel 

derovre.
Jeg glæder mig særligt til pi-

geaftener, hvor vi kan snakke om 
lavt selvværd, seksualitet mm,” 
siger Heidi.  

”For mig handler det meget om, 
at volontørjobbet er en god kom-
bination af praktiske opgaver og 
personlige snakke med søfarts-
eleverne og andre, der kommer 
fast på Aggershøj. 

Jeg vil gerne følge de andre 
unge et stykke vej, og vil da også 
gerne fortælle om Jesus, uden at 
det bliver for voldsomt.  

Min mor er fra Ærø, så jeg 
kender lidt til øen på forhånd, 
og vi har også været på en ar-

bejdsweekend på Aggershøj med 
Evangelisk Luthersk Mission. Der 
mødte vi Simon, og han gjorde et 
godt indtryk,” smiler Laurits. 

Hjem med hjerterum
Aggershøj fungerer som fe-

riehjem med særlige tilbud med 
gratis ophold for sømandsenker 
i sommermånederne.

Simon Ambrosen er sømands-
missionær og bestyrer sammen 
med hustruen Margit Aggershøj. 

Frem til årsskiftet har Aggers-
høj den 21-årige Silje Lomborg 
som volontør. Hun rejste til Ærø 
sammen med sin kælegris Penny 
i efteråret.

Hanne Baltzer/Bodil

Kærestepar 
sætter kurs 

mod Ærø 
Laurits og Heidi skal være volontører på Ærøs 

sømandshjem det næste halve år.
Laurits og Heidi skal være volontører sammen det næste halve 
år. Derefter skal de giftes.

”NOIZ” (Noise/Nøjes) hedder 
Skovbo Efterskoles 23. teater-
koncert, hvis tema er nøjsom-
hed og tilfredshed. Premieren 
er 12. januar 2018.

Teaterkoncerten er en musi-
kalsk teatercollage, som henter 
inspiration bl.a. fra Peter Bastians 
bog ”Altid allerede elsket” og 
Svend Brinkmanns bog ”Gå glip!”

En anden inspirationskilde er 
Skovbo Efterskoles Teatermani-
fest, som handler om at genetab-
lere himmelforbindelsen uden at 
miste jordforbindelsen.

Gudløs nutid 
Den fortravlede kultur er præ-

get af en åndløs materialisme, 
hvor Gud er fravalgt og stillet på 
STAND BY. Bevidstløst forbrug 
har fået gudestatus og ødelæg-
ger både jord og mennesker i et 
tempo, der ikke er set før. Fart, 
acceleration, fl eksibilitet. Ingen 
hvile – aldrig tilfreds.

Teknologien har gjort, at vi 
kan være alle steder på alle tids-
punkter - vi er på en måde uden 
for tid og sted. Vi er inspireret til 
at gribe dagen i sådan en grad, 
at vi nu med teknologien i hån-
den lever med et ”Carpe Diem 
på steroider”, hvor vi følger alle 
vores venner og bekendtes liv på 
Facebook, Instagram, Snapchat 
etc – mens vi glemmer vores eget 
liv – vores eget NU. 

Det er en tilstand af konstant 
observation af andres højdepunk-
ter, som sidestilles med vores 

egen grå tilstand og følelse af, at 
vores eget liv ikke er godt nok.

Allerede elsket
Her rammer Peter Bastians 

ord om, at vi allerede er elsket 
uden betingelser ned som en 
bombe i det postmoderne gud-
løse landskab.

Alle skolens 108 elever er 
allerede i fuld gang med forbe-
redelserne. Ud over at skulle 
dykke ned i tematikken bag 
opsætningen vil de sidste uger 
op til teaterkoncerten stå på 
forberedelser med sang, musik, 
sceneopbygning, kostumer, mul-

timedie osv.
For skolens elever er det et af 

de allerstørste højdepunkter i lø-
bet af skoleåret. Alle bidrager med 
det, de er bedst til, og det er en 
fantastisk proces at se, hvordan 
de små brikker bliver lagt sam-
men til et stort puslespil til sidst.

Forestillinger
Der forventes cirka 400 gæster 

til premieren fredag d. 12. januar 
2018 kl. 19.00, men også til de 
åbne forestillinger søndag 14/1, 
mandag 15/1 og tirsdag 16/1 for-
ventes mange besøgende. Man 
kan reservere billetter til forestil-

lingerne på skolens hjemmeside.
Skovbo har en stolt tradition 

for at opsætte selvskrevne pro-
duktioner med et samfundskritisk 
perspektiv, der samtidig formidler 
tro og håb for de unges tanker 
om fremtiden - som sidste års 
”Strange People”, som handlede 
om at vi mennesker har så mange 
sære ting for…

Denne teaterkoncert indskriver 
sig i en række af teaterkoncerter, 
der tager livtag med nogle af de 
store spørgsmål i livet og i verden 
– og teaterkoncerten tager også 
altid afsæt i Skovbo Efterskoles 
værdigrundlag.

Skovbo Efterskole
Skovbo Efterskole ligger midt 

på Sjælland mellem Køge og 
Ringsted og beskriver sig som 
en ”Kristen efterskole med store 
musiske og kreative ambitioner”. 
Skolen blev etableret for 22 år 
siden i den gamle ”Slimminge 
Kro”, hvor hovedbygningen er 
gennemrenoveret, der er bygget 
idrætshal, anlagt sportsplads og 
etableret et stort musiklokale med 
tilhørende studiefaciliteter.

I øjeblikket er skolen i gang 
med at bygge ny spisesal og 
fl ere undervisningslokaler. Byg-
geriet forventes at stå færdigt i 
foråret 2018.

Der er plads til 108 elever på 
efterskolen fordelt på 9. og 10. 
klasse.

Bodil

’NOIZ’ opføres på Skovbo Efterskole

Åndløst forbrug, sociale medier og gudløshed præger vores tid. 
Men vi er altid allerede elskede.

Matt Redman behøver ikke nærmere introduktion. Han er 
en af de mest dekorerede og anerkendte lovsangsledere 
i hele verden. 

Hans stil er på dette album meget genkendelig, med sange 
der er lette at synge med på og nemme at lære. Ydermere har 
han puttet en snert af gospel ind i mange af sine numre, hvor 
koret giver en fantastisk underbyggende effekt af hans sange. 

Albummet starter også ret godt med 4 sange, som 
er velskrevne, velproducerede og nemme at lære. Når 
du kommer længere ind i albummet, så bliver det mere 
kontemplativt. Det giver plads til fordybelse og til at søge 
sin egen stilhed. 

Musikalsk er det noget leverpostejsagtigt – det er dog 
ikke nyt, når det er Matt Redman. Jeg synes personligt, 
det er hans sangskrivning, der gør ham så enorm dygtig. 
Albummet er 70 minutter langt, fordelt over 13 sange, og 
hvis man vil lytte til deciderede lovsange, så kan man 
risikere at blive lidt skuffet. Hvis man ønsker et mix af 
både lovsang og fordybelse, er det en god mulighed. Der 
er dog en overvægt af kontemplative sange, og derfor kan 
70 minutter godt virke som lang tid, hvis man har gang i 
alt muligt andet. Så falder musikken nemt i baggrunden. 

Albummets stærkeste sang må helt klart være ”The 
Greatest Hallelujah”. Den har potentiale til at blive ligeså 
stor og god som 10.000 Reasons er blevet de senere år. 
Sangen handler ikke så meget om ”jeg”, men fortæller 
en masse sandheder om, hvem Gud er, som netop er 
det, lovsang handler om. Netop til dette excellerer Matt 
Redman sit håndværk til fulde.

Filip Simonsen

Tankefuld lovsang 
fra Matt Redman 
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Henrik Engedal

Det er interessant, hvor nemt det er at hoppe med på andres 
prioriteringer og dagsorden. Når TV2 NEWS kører i døgndrift om 
fi nanslovsforhandlingerne, eller når mit Facebook feed handler 
lidt for meget om islam og vegetarmad, så er det svært ikke at 
blive påvirket. Men der er et stort problem med dette.

Det er ikke, fordi disse emner ikke kan være vigtige. Men det 
er bare ikke nødvendigvis Guds tanker for dit liv. Måske ønsker 
Gud at fylde dig med et andet perspektiv end det, andre men-
nesker pådutter dig? I 1. Korintherbrev 2 forklarer Paulus, at vi 
har fået Guds Ånd, så vi kan tænke anderledes end et ’sjæleligt 
menneske’, som er dem, der ikke er kristne, og derfor ikke har 
Guds Ånd til at fylde sig med hans tanker.

Når jeg lader mit sind fylde med de sociale mediers dagsor-
den eller med de ting, som vores politikere eller nyhedsmedier 
vurderer er vigtigt, så sidder jeg ofte tilbage med en umættet 
og lettere depressiv følelse. Og måske endnu mere: Forvirring. 
Kender du det? 

Der er så mange af os kristne, som lader os styre af ’verdens’ 
dagsorden og taler alt for meget om disse emner, i forhold til 
hvad Jesus valgte at tale om. Og dér fi nder du altså hverken 
fred eller glæde i sidste ende. Tværtimod faktisk. Jeg taler af 
bitter erfaring, og dét tror jeg, at mange kan genkende. Det er 
måske umiddelbart underholdende eller interessant, men der 
er ikke liv i verdens dagsorden. 

Stop det! Og ”tilpas jer ikke denne verden, men lad jer 
forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er 
Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne”, 
som Paulus siger i Romerbrevet 12,2. Hvis du ønsker at gøre 
en forskel for Guds rige i verden, så er det dén vej, du skal gå. 

Hvordan gør man det? Der er kun én vej frem: Man må prio-
ritere tid med Gud over tid på TV’et eller på de sociale medier 
– ja, selv med vennerne. Formen bestemmer du til gengæld 
selv. Godt nytår med Guds 
dagsorden for dit liv.

Et fornyet sind 
tænker anderledes

Mit eventyr med Jesus star-
tede mange år tilbage, faktisk 
da jeg var en ganske lille 
dreng, men siden da er det 
gået op og ned i min vandring 
med Gud. Jeg vil dog frem-
hæve året 15/16, hvor jeg gik 
på KFS’ ledertræningscenter, 
LTC. Her oplevede jeg på ny, 
hvordan Jesus virkelig æn-
drer liv, idet jeg blev udfordret 
til at skulle formidle min tro 
for gymnasiestuderende. 

Det var netop i det, at skulle 
sætte ord på min tro og forklare, 
hvorfor jeg valgte at leve som 
kristen, at jeg oplevede at kæmpe  
med min tro. Det var et fantastisk 
år med meget vækst, men også 
med stor udfordring. 

Jesus tog mig ikke hjem
Der var en periode på LTC, 

hvor jeg virkelig havde det svært, 
og jeg oplevede, at min indre synd 
og verdens ondskab simpelthen 
fortvivlede mig så meget, så jeg 
en aften sad på et trappetrin og 
bad Jesus om at tage mig hjem 
til sig. Så der sad jeg og ventede.

Efter 30 minutter var Jesus 
altså endnu ikke kommet, og jeg 
tænkte på Paulus, som skrev: 

”Jeg længes efter at bryde op 
og være sammen med Kristus, 
for det er langt det bedste; men at 
blive i live er det mest nødvendige 
af hensyn til jer.” (Fil 1, 23.)

Deri forstod jeg, at det er godt 
at være klar på, at Jesus henter 

os hjem, men han har også givet 
mig livet her på jorden, fordi han 
har et formål for mig. 

Jesus fi k hele mig
Det var her, at jeg besluttede 

mig for, at Jesus måtte have hele 
mit liv. Ikke bare min uddannelse, 
min morgenandagt, min lovsang 
eller min søndag. Men hele mig; 
hud og hår, sjæl og sind. 

Da bad jeg: ”Jesus, hvad vil 
du med mig?” Derefter tog Gud 
mig på en lang rejse både med 
hensyn til min identitet, men også 
med vision og håb for dette liv. Her 
igennem blev det langsomt mere 
konkret, hvad jeg skulle året efter 
højskolen. 

Igennem mange input, bl.a. en 
ven, som påmindede mig om, at 
jeg engang fortalte omkring et 
skib, som hed Logos Hope, og om 
det ikke var noget for mig.

Logos Hope
Jeg tog kontakt til OM Danmark 

for at undersøge muligheden for 
at engagere mig i, hvad Jesus vir-
kelig havde sat mit hjerte i brand 
for – at leve fuldt ud for ham. 

Da jeg fandt ud af mere om-
kring Logos Hope og deres ar-
bejde, besluttede jeg mig for, at 
det måtte jeg simpelthen prøve, 
om det ikke skulle være det. Så 
tog det fart, og 4 måneder efter 
var jeg på vej mod skibet i august 
2016. Siden da har jeg oplevet 
mangt og meget.

400 kristne ombord
Ombord på Logos Hope er 

der 400 mennesker med mere 
end 60 forskellige nationaliteter. 
Vi er meget forskellige, men én 
ting forener os – vi ønsker at 
række ud til alle mennesker hele 
verden over og fortælle dem om 
den Jesus, som har befriet os fra 
verdens ondskab og fra vores 
egen egoisme. 

Det gør vi igennem visionen at 
dele viden, hjælp og håb. Viden 
igennem en stor boghandel af 
bl.a. skolebøger og kristen littera-
tur, hjælp gives ved praktisk hjælp 
i det lokale samfund, fx gennem 

nødhjælp eller byggeprojekter og 
håb bringes igennem vidnesbyr-
det om Jesus Kristus, som i sidste 
ende er målet for skibets arbejde.

Afrika og Caribien
Jeg har været på skibet i 15 

måneder og skal være der 18 
måneder mere. De første 10 må-
neder arbejdede jeg i boghand-
len, men nu er jeg blevet en del 
af det team, som fl yver forud for 
skibet og forbereder alt arbejdet 
i de forskellige havne før skibet 
ankommer.

Efter lidt mere end et år i Afrika 
og Caribien har jeg oplevet me-
get, men det, som står mest klart 
for mig, er, at verden udenfor 
Europa er markant anderledes 
end derhjemme, men på en og 
samme tid er den præcis den 
samme – udseendet er bare 
forskelligt. 

Vi er alle mennesker drevet af 
lignende længsler. Vi drømmer 
alle sammen om, at fremtiden har 
bedre ting at byde på. Vi ønsker 
alle at opleve en fred, som varmer 
hjertet helt fra bunden. Vi savner 
alle at være et sted, hvor alle 
vores længsler, drømme og øn-
sker er opfyldt. Vores omgivelser 
fortæller os bare, at midlet dertil 
er forskelligt. 

Vores forældre giver os forskel-
lige forudsætninger. Vores venner 
påvirker os i andre retninger. 
Vores samfund har forskellige 
ressourcer for at lære og hjælpe 
os igennem livet. 

Men jeg har erfaret, at trods 
mange gode intentioner, venlige 
råd og meget andet, leder mange 
mennesker stadig.   

David Rejkjær Knudsen:

Mit livs 
eventyr 

med Jesus

OMs skib, Logos Hope, sejler verden rundt med evangeliet. Ombord er der ca. 400 mennesker med mere 
end 60 forskellige nationaliteter, som spreder evangeliet.

Året efter sit højskoleophold på KFS’ ledertræningscenter tog David 
afsted med OMs skib Logos Hope.

Logos Hope bringer viden gennem en stor boghandel med skolebøger 
og kristne bøger på skibet, nødhjælp eller byggeprojekter i lokalsam-
fund og håb gennem vidnesbyrdet om Jesus Kristus.

Mit håb er Jesus Kristus
Mit svar, som er livet med Gud, 

har været udsat for storme både 
før og efter, at jeg er kommet til 
Logos Hope, men det har ikke 
rykket sig. 

Mit håb står fast og har båret 
mig igennem udfordringer. Jeg er 

stolt af at kunne sige, at mit håb 
er Jesus Kristus.

Har du lyst til at fi nde mere 
information eller støtte vores ar-
bejde i OM Danmark, så se www.
omdanmark.org.
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Mine nytårsforsætter har det med at kikse. Måske fordi jeg 
håber på noget, jeg i virkeligheden ikke rigtig tror på. Nu vil 
jeg holde mig til at håbe på det, jeg tror på.

Engang traf jeg på gaden en gammel bekendt, som jeg ikke 
havde set i lang tid.

Han fortalte glædesstrålende, at jeg var med i hans aftenbønner, 
og det blev jeg da glad for at høre, for hvem vil ikke gerne med i 
andres aftenbønner?

”Nå, hvad beder du så for?” spurgte jeg.
”Jeg beder: Fri mig fra det onde”, grinte han.
Det var jo ikke så godt. Jeg havde selvfølgelig håbet, at han 

havde bedt for min dårlige ryg, eller for at jeg måtte vinde i lotto.
Når vi beder, så er det selvfølgelig fordi, vi håber på noget. Nyt-

året kan vi bruge på at bede om bedre tider for det kommende år. 
Vi kan bede om, at vi må blive slankere, kærligere, fl ittigere osv., 
men de fl estes erfaring er vel, at nytårsforsætter har det med at 
tabe pusten et par dage inde i det nye år.

Det er i hvert fald min egen erfaring. Men jeg har også en rygrad 
som en vandmand.

”Have faith!”, sagde min gamle amerikanske kammerat altid, 
da jeg som ung var udvekslingsstudent i USA, og vi jævnligt kom 
galt afsted.

”Tro på det!”, siger moderne coaches, og selv om indholdet 
måske ikke har Gud med i ligningen, så handler det om håb.

Håbet om at noget må lykkes.
Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg aldrig rigtig troet på 

mine egne nytårsforsætter. Måske derfor er det gået galt hver gang.
Det er så dér, at Piet Hein kommer ind:

Pessimisterne er dog de reneste tåber,
de tror på det modsatte af hvad de håber.
Nej, de optimister som livet beror på,
er dem der tør håbe på noget de tror på.

Jeg har håbet på mine nytårsforsætter, men ikke for alvor troet 
på dem. I stedet vil jeg i det nye år kun håbe på det, jeg tror på! 

Bibelen er jo propfyldt med løfter og håb, så dem vil jeg bygge 
2018 på.

I Johannes Åbenbaringen kan vi læse: ”Se, jeg gør alting nyt”. 
Det er da en dejlig tanke, at det er Himlens og jordens skaber, 
der gør alting nyt, så hvorfor bekymre sig om nytårsforsætterne? 
»Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, 
planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og 
et håb«. (Jeremias Bog 29,11)

»Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke 
agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt, nu spirer 
det frem, ved I det ikke?« (Esajas 43, 18-19)

»Du kroner året med dine gode gaver, dine 
hjulspor driver af fedme” (Salme 65,12)

Godt nytår!

Han som gør
alting nyt!

Ups! Holdt vi jul på 
den forkerte dato...?
Af Henri Nissen

At julen kom til at ligge på den 
24.-25. december, skyldtes at 
den romerske kejser og kirke 
valgte at fejre Jesu Kristi fød-
sel som en vinter-solhvervs 
fest, som hed ”Kvindens sæd” 
- hvilket i øvrigt minder om 
nogle af de bibelske profetier. 

Men det er altså ikke sikkert, 
at Jesus netop blev født på det 
tispunkt. Og der er fl ere teorier 
om, hvornår det så skete.

Men der er nogle ledetråde i 
Bibelen, som fører frem til den 5. 
marts, mener Ron Allen, som er 
grundlæggeren af International 
Star Bible Society. Et af de mi-
nistries, som fokuserer på, hvad 
stjernerne fortæller om Jesus.

Nova eller konjunktion
Vi fortalte i julenummeret, at 

Allen mener, at Jesus blev født 
år 5 f. Kr., fordi kineserne på 
det tidspunkt noterer en nova 
(en eksploderet stjerne) i deres 
astrologiske optegnelser. 

Som nævnt i min bog ”Jesus 
i stjernerne” tyder meget dog 
på, at Betlehemsstjernen var en 

såkaldt konjunktion af Jupiter, Ve-
nus og Regulus ca. år 3-2 før Kr., 
idet den viste sig fl ere gange, og 
det passer bedre med Mattæus’ 
beretning. Mens den kinesiske 
Nova år 5 f.Kr. viste sig i 70 dage 
på stjernehimlen. 

Født år 5 f.Kr.?
Ron Allen mener imidlertid, at 

oplysninger i Bibelen understøt-
ter, at Jesus var født år 5 f. Kr. 

Her er hans beregning:
I Lukas 3,23 læser vi, at Jesus 

var ca. 30, da han begyndte sin 
tjeneste. 

 Profeten Daniel (9,25) kan 
fortolkes som en forudsigelse 
af, at Kristus skulle blive salvet 
697 eller 483 år efter det dekret, 
som gav Ezra lov at genopbygge 
Jerusalem i 458 f.Kr. 

Da der ikke fandtes et år 0, 
fører det os frem til, at Jesus 
begyndte sin tjeneste i år 26 e.Kr.

Dette stadfæstes af, at Jo-
hannes Døberen begyndte sin 
tjeneste i det 15. år af Tiberius’ re-
gering, dvs. år 25 e.Kr. (Luk 3,1).

Jesus uddrev de handlende at 
templet 46 år efter, at Herodes 
var begyndt at genopbygge temp-
let (Joh 2,20), og det var i år 20 

eller 27 f.Kr. (ifølge historikeren 
Josefus).

Hvis Jesus begyndte sin tjene-
ste i  år 26, og han da var 30 år, så 
blev han altså født år 5 f.Kr. - da 
der som nævnt ikke fi ndes et år 0.

Født den 23. marts?
Johannes Døbers fødsel anty-

der, at Jesus blev født enten om 
foråret eller efteråret.

Johannes’ far, Zakarias, tilhør-
te Abijas præste-hold (Luk 1,5), 
som ifølge rabbinerne  gjorde 
tjeneste i maj og november.

Efter at englen Gabriel havde 
forudsagt fødslen af Johannes, 
er der formentlig gået mindst 9 
måneder, så Johannes blev født 
i marts eller september. Bibelen 
fortæller, at Johannes var 6 
måneder ældre end Jesus (Luk 
1,26), og hvis det skal passe 
sammen med novaen, når Allen 
frem til, at Johannes blev født i 
september år 6 og Jesus i 23. 
marts år 5 f.Kr.  

Novaen var et forvarsel
Allen henviser også til, at 

Josefus omtaler en blodmåned-
formørkelse det år, da Herodes 
døde - efter at have brændt 

præsten Mathias og hans tilhæn-
gere levende. Der var en sådan 
formørkelse år 4-5, noterer Allen. 

Men denne formørkelse var 
kun delvis, mens der var en total 
måneformørkelse d. 10. januar 
år 1. 

British Museum har påvist en 
bogtrykkerfejl i Josefus’ værk, så 
Herodes død ikke var år 4-5, som 
tidligere antaget, men år 1. f.Kr. 

Det passer sammen med kon-
junktionen af Jupiter og Venus år 
3-2 f. Kr. Og Herodes’ barnemord 
på drenge på op til to år.

Den kinesiske nova var for-
mentlig kun et forvarsel - ligesom 
der var mange andre specielle 
tegn i stjerner og planeter forud, 
som for astrologisk kyndige 
tydede på, at noget helt ekstra-
ordinært skulle ske.

Og det vigtigste er ikke, om vi 
har valgt den præcise fødselsda-
to, men at vi med julen markerer, 
at Skaberen sendte Jesus Kristus 
ind i vores verden for at frelse 
dem, der vil tage imod ham.

Betlehemsstjernen

Hjælp Udfordringen med at bringe evangeliet til 
Touboro i Afrika gennem en kristen radiostation og 
store udendørs-møder med Per Hyldgaard i uge 6. 

Giv en gave mrkt. TOUBORO til Gospel Outreach 
bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK; Navn og 
cpr nummer, for fradrag.) Eller send en hurtig gave 
NU på MobilePay nr. 21 97 11 11 mrk. Touboro.

GI’ DIG
GLAD

Per Hyldgaard taler til hundredtusinder 
ved kampagner i hele verden. 

Sidste frist for skatte-
fradrag i 2017


