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den fælles kristne ugeavis

Kenneth Kühn med den nye oversættelse af Ny Testamente til Farsi – ”New Millenn ium Version”. Kenneth Kühn har hjerte for vækkelse blandt iranere og 
afghanere, og han tror, at den persiske kirke vil blive et redskab for kristen vækkelse i hele den muslimske verden. – Læs mere i interviewet side 3.

Vækkelse 
i Iran

Det muslimske præstestyre kan ikke holde 
iranerne nede i diktatur længere...
Iranerne demonstrerer imod fødevarepriser og 
levevilkår. Men demonstrationerne er også et 
oprør imod det muslimske præstestyre, som har 

regeret iranerne med frygt og vold i de sidste fi re 
årtier, siden Khomeni væltede Shahen i 1979. 
Under overfl aden blomstrer også en stor væk-

kelse i Iran. Styret forsøger at stoppe vækkelsen 
ved at idømme lange og hårde straffe. 
Læs side 10, interviewet side 3 og leder side 6. 
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avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net        Kodeord i januar: generationer
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Af freelancejournalist
Svend Løbner

Hvad vil kristne lokalradioer 
gøre for at opfylde kravet fra 
nytår om at sende mindst én 
times lokalt indhold om ugen? 
Rundringning viser, at det kræ-
ver både fantasi og arbejds-
kraft at lave udsendelser ”af 
lokale, med lokale, til lokale”.

Slots- og Kulturstyrelsen stiller 
fra nytår nyt krav om, at der i lo-
kalradioer skal sendes mindst én 
times ny, egenproduceret udsen-
delse med lokalt indhold hver uge. 
Den Kristne Producent Komité 
(DKPK) har ringet til fl ere lokal-
radioer og spurgt, hvordan de 
vil efterkomme dette krav. DKPK 
er paraplyorganisation for ca. 20 
lokale radio- og tv-stationer.

Masser at fortælle
- Det er da til at overkomme, 

kommer det spontant fra Per 
Nielsen, der leder UCB Radio i 
København. Stationen sender på 
to kanaler. På den ene vil nyhe-
derne komme lørdag formiddag, 
på den anden mandag nat.

- I København er der masser 
at fortælle. Der sker jo en masse 
kulturelt, politisk og i sportsligt. 
Vi får ikke noget problem med at 
sende en times lokale nyheder 
fra København. Der er altid stof 
i storbyen!

Per Nielsen regner med at 
benytte Københavns lokalaviser 
som kilde. Samtidig vil stationen 
interviewe københavnerne over 
telefonen.

Reportage fra væresteder
I Københavns Nærradio har 

man konkret tre udsendelser på 
bedding, fortæller stationsleder 
Viggo Wive:

- Det sker vil omhandle, hvad 
der sker i kirker og foreninger 
rundt omkring i København, det 
være sig gudstjenester, koncer-
ter og andre særarrangementer. 
Udsendelsen beregnes at vare 
15 minutter.

- Frikvarter vil i samme længde 
omhandle interviews med lokale 
folk, for eksempel på et af Køben-
havns væresteder. 

Viggo Wive drømmer endda 
om en længere udsendelse om 
de mange gode væresteder, som 
København er fyldt af. Her vil vær-
ten tale med ledere og brugere, 
mens kaffemaskinen snurrer i 
baggrunden.

Til sidst forberedes udsendel-
sen Byen rundt. 

- Den vil omhandle Køben-
havns historie, og her vil værten 
skulle fordybe sig i grundig re-
search i byarkiverne om, hvor-

dan de forskellige bygninger og 
kvarterer blev til og udviklede sig 
gennem årene. Udsendelsen vil 
vare 30 minutter.

Kommunen får 
adgang til radioen

I den anden ende af landet – i 
Radio Aadalen Skjern – har de 
produceret lokale udsendelser i 
mange år. Så de har ikke proble-
mer med at leve op til Kultursty-
relsens krav. 

Radioen sender lokale nyheder 
i 15 minutter fi re gange ugent-
ligt. Det sker i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Dagblad. Så 
allerede her er kravene opfyldt. 
Men der er mange fl ere lokale 
udsendelser, oplyser radioens 
formand Niels Christian Holm:

- Weekendmagasinet bringer 
hver uge 5 interviews med nøgle-
personer i byens kultur-, kirke- og 
foreningsliv.

- En gang om måneden sendes 
halvanden time om gamle dage 
direkte fra Skjern Vindmølle. Og 
transmissioner fra gudstjenester 
i egnens kirker, naturligvis.

Derudover får det offentlige 
også lov til at lave programmer 
og sende dem i Radio Aadalen. 

- Sundhedscentret i byen laver 
en udsendelse med en pensio-
neret læge som vært. Og Skjern 
Udviklingsforum laver udsendel-
ser om forskellige byudviklingsini-
tiativer, bl.a. Den grønne korridor, 
som skal sikre grønne områder 
gennem hele Skjern by.

Historielærer dækker 
lokalhistorie

Lidt længere sydpå – i Arkens 
Radio i Esbjerg – har man også 
taget udfordringen op med at lave 

lokale udsendelser. 
- Det skal være tale-radio, pro-

duceret af lokale mennesker med 
lokale mennesker, og som skal 
have ‘almen interesse’. Det er en 
god udfordring for os på Arkens 
Radio, fortæller Bent Larsen i 
Arkens nyhedsblad.

Han oplyser, at Arkens Radio 
vil lave 3 gange 20 minutters 
lokalstof hver uge. Der er fire 
redaktioner, der dækker freda-
gens aftenfl ade på skift, og de vil 
hver lave 20 minutters lokalstof 
efter eget valg. En historielærer 
fra byen vil lave 20 minutter om 
Esbjergs historie hver uge. Og 
programmet Morgenkrydderen 
vil hver dag indeholde 5 minut-
ters nyheder fra dagbladet Jyske 
Vestkysten. Man vil også lave 
interviews med lokale esbjergen-
sere, oplyser Bent Larsen.

Det kristne livssyn
i perspektiv

Endnu længere mod syd – i 
Haderslev – får vi fat i Norea 
Radio, som leverer stof til kristne 
lokalradioer i bl.a. Haderslev, 
Aalborg og Helsingør. 

- Her vil man typisk lave nye 
programmer, hvor man laver 
interviews med lokale folk. Det 
kan være den lokale præst eller 
andre, som fortæller om deres 
fagområde og sætter det kristne 
livssyn i perspektiv, fortæller No-
reas leder, Ole Sørensen.

Ikke alle lokalradioer har dog 
kunnet mobilisere nok kræfter til 
at lave lokale udsender – af lo-
kale, om lokale, til lokale, som det 
bliver udtrykt. Således har LUMI 
Radio Syd måttet dreje nøglen 
om, og det samme har Bornholms 
Kristne Nærradio måttet gøre.

Krav til kristne lokalradioer 
inspirerer til mere kreativitet

- Vi får ikke noget problem 
med at sende en times lokale 
nyheder fra København, siger 
Per Nielsen fra UCB Radio.

Love mod parallelsamfund 
må ikke ramme de forkerte
Af Bodil Lanting

Der er brug for en mere præcis 
indsats mod parallelsamfund, 
så nye regler ikke generer alle 
andre danskere.

Det mener statsministeren, 
som i sin nytårstale erkendte, at 
der er problemer med integra-
tionen mange steder i Danmark.     
De bredt formulerede love mod 
hadprædikanter og privatskoler 
har skabt frygt for ytringsfriheden 
også i kristne kredse. Men regler 
mod parallelssamfund handler 
hverken om hudfarve eller reli-
gion, men om at vælge Danmark 

til, fastslog Lars Løkke.
Helt konkret foreslog han, at 

ghettoerne skal afvikles, fx ved at 
bygningerne rives ned, og indbyg-
gerne spredes.

’Et kristent land’
I 2015 skrev Venstre i sit rege-

ringsgrundlag ’Sammen for frem-
tiden’, at ”Danmark er et kristent 
land, og den evangelisk-lutherske 
kirke indtager en særstatus som 
folkekirke.”

Formuleringen skabte kritik 
bl.a. fra oppositionen, selv om 
regeringsgrundlaget samtidig 
lovede alle ”frihed til at tro på det, 
man vil, så længe det sker med 

fuld respekt for andres ret til det 
samme.”

Den såkaldte trekløverregering 
bestående af Venstre, Liberal 
Alliance og Det Konservative 
Folkeparti fra 2016 har et rege-
ringsgrundlag med titlen ”For 
et friere, rigere og mere trygt 
Danmark”. Også her fi ndes for-
muleringen om, at Danmark er 
et kristent land.

Indlæg i Græsted-sag
Lars Løkke har tidligere vovet 

at udtale sig personligt om den 
kristne tro. I 2016 skrev han på 
Facebook efter en privat ferie i 
Israel:

”Bruger påskedagene på en 
privat ferie med Sólrun i Israel. 
Besøgte i dag Fødselskirken i 
Betlehem, hvor Jesus blev født. At 
tænde lys lige dér på Langfredag 
– få kilometer fra Golgata – sætter 
mange tanker i gang...”

Også i december 2017 udtrykte 
Lars Løkke sin positive indstilling 
til kristendommen, da hans gamle 
skole aflyste den traditionelle 
juleafslutning i Græsted Kirke. 

”Det er en ommer”, skrev stats-
ministeren på sin Facebookside 
om skolens beslutning.

Kan kristne forkyndere og friskoler nu ånde lettet op?

Noas Ark smadrer småbåde
i hollandsk havn under storm
Under stormen den 3. januar rev den 70 meter lange bibelske 
udstillingsbåd Noas Ark sig løs fra fortøjningerne, ramte en 
passagerbåd og smadrede fl ere lystbåde i havnebyen Urk.

Det fl ydende museum, som i 2014 besøgte Danmark, ligger  
fortøjet på en metalpram. Derfor skete der ingen skade på arken 
selv men derimod stor materiel skade på de mindre både i Urk.

Arkens ejer, Aad Peters, er rystet over hændelsen, men glæder 
sig over, at ingen mennesker kom noget til. 

- For os går det vel med skaderne, fordi der er en stålkasse. Men 
jeg håber virkelig, det går godt med de små både, sagde ejeren 
under stormen til nyhedskanalen Omroep Flevoland.

Bodil

Ingen mennesker kom noget til, men syv personer måtte 
reddes ud af Noas Ark på søsiden til et fartøj fra sørednings-
tjenesten KNRM.

Den store ark er i Brasilien
Efter at have bygget den ”lille” ark færdig i 2007, solgte Johan 
Hubers i 2010 arken til kunstneren Aad Peters, som brugte den 
til udstillingsskib. Huibers byggede derpå en ark i fuld størrelse - 
ca. 30 meter bred, 23 meter høj og 135 meter lang. Den har fra 
2012-2016 været udstillet i Dordrecht, hvorefter den blev fragtet 
til Brasilien. På billedet ses Johan Huibers med datteren Deborah, 
som har været aktivt med i projektet. 

Henri.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Der er nu fælles kristne bedegrupper 

i alle de grønne kommuner. 
Opret 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!



Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk
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Troen forener kulturerneTroen forener kulturerne
Af Tina Varde

- Jeg tror, at den persiske 
kirke vil blive ved med at 
vokse - og i fremtiden bliver 
et redskab i en kristen væk-
kelse i hele den muslimske 
verden. Jesus er det eneste 
realistiske håb for heling og 
fred i Mellemøsten, mener 
Kenneth Kühn.

Han har siden marts 2016 
været områdeleder i Europa for 
den iranske missionsorganisation 
Elam Ministries, som bl.a. træner 
iranere og afghanere til at lede 
den persiske kirke i fremtiden.

– Organisationen spiller en 
nøglerolle i den iranske kirke, 
som siges at være den stærkest 
voksende kristne kirke i verden 
lige nu. 

– Efter den islamiske revolution 
i 1979 oplevede mange iranere 
en skuffelse over deres religion. 
I kølvandet af dette begyndte 
kirken i Iran at vokse trods stærk 
forfølgelse. Denne vækkelse har 
senere spredt sig til den del af 
afghanerne, som deler det persi-
ske sprog og kultur, siger Kenneth 
Kühn, der tidligere bl.a. har været 
frikirkepræst i Netværkskirken 
Metropol – som rækker ud til ira-
nere og afghanere i København.

Den personlige tro
På spørgsmålet om, hvad der 

har ledt ham til opgaven som 
leder af Elam – efter 20 år som 

frikirkepræst, svarer han:
– Næsten hele mit liv har jeg 

haft en trang til at hjælpe andre 
med at opdage, hvem Gud er. 
Det stammer nok fra min egen 
trosrejse. Min far var frikirkepræst, 
men i min opvækst oplevede jeg 
en enorm frihed til at fi nde min 
egen vej. Jeg fi k aldrig følelsen 
af tvang eller af at blive manipu-
leret med. 

– Derfor blev troen tidligt meget 
personlig for mig. Jeg kan huske 
episoder fra børnehavealde-
ren, hvor jeg tydeligt fornem-
mede Guds nærhed. Det skete 
ret spontant, når jeg var i kirkens 
miljø. Ikke fordi der foregik noget 
specielt i børnehøjde, men fordi 
jeg i atmosfæren under guds-
tjenesterne oplevede, at Gud 
var nær –  og at han var stor og 
kærlig og kaldte på mig, fortæller 
Kenneth Kühn.

I dag kan han se paralleller 
mellem sine egne barndoms-
oplevelser og vækkelsen blandt 
iranere og afghanere. 

– Jeg kan genkende noget 
af min egen tidlige gudserfaring 
i den bevægelse, der er i gang 
blandt dem. Det er ikke en mis-
sion, som er orkestreret af men-
nesker. Det er, som om Gud har 
taget initiativet. Mange af dem 
oplever at få drømme og syner 
af Jesus.

–  En iransk kvinde fortalte 
mig, at Jesus i en drøm viste sig 
for hende som en ren lysende 

skikkelse. Han var så smuk, at 
hun rystede og bævede af fryd 
over at se ham. Da hun vågnede, 
vidste hun, at hun måtte lære ham 
at kende, siger han.

Biblens poesi
En vigtig del af Elams arbejde 

handler om at gøre den persiske 
bibel tilgængelig. Organisationen 
har brugt 18 år på at oversætte 
biblen fra græsk og hebraisk til 
farsi.

– Vi gør et stort arbejde for at 
uddele det Nye Testamente og 
smugle bibler ind i Iran. Mere 
end 1,6 millioner eksemplarer er 
blevet distribueret de seneste år, 
og der er talløse historier om, at 
de, som modtager dem, kommer 
til tro bare ved at læse evangeliet, 
oplyser Kenneth Kühn.

Han begyndte selv at læse 
biblen som 12-årig.

– Fra da af oplevede jeg, at 
læsningen skabte et rum af fæl-
lesskab og samtale med Gud. Det 
var ikke alt, jeg forstod, men det 
uforståelige var i virkeligheden ret 
væsentligt. Det at undre sig har 
altid været vigtigt for mig. Det at 
stille spørgsmål og fornemme, at 
der er noget, der stikker dybere. 
Jeg tror, at det, der er ligetil og 
forståeligt, let kan blive så selv-
følgeligt, at det mister betydning. 
Mens det, der vækker vores 
undren, gør os opmærksomme, 
afsøgende og åbne.

– Det persiske folk har en stærk 

poetisk tradition, som minder 
meget om den poesi, der fi ndes 
overalt i biblen. De elsker at tale 
om livet gennem billeder, der 
ikke så entydige. Derfor appel-
lerer biblens poetiske tekster til 
dem. Jeg tror, det handler om, 
at Gud ikke rigtig kan rummes i 
det rationelle sprog. De poetiske 
billeder giver vores erkendelse en 
elasticitet, der lettere kan udvide 
sig, mener han.

Elsker mangfoldighed
Som 22-årig begyndte Kenneth 

at studere teologi i Belgien. Der 
mødte han sin Iranske kone Ale-
xia, og parret har i dag to børn. På 
det teologiske seminarium var der 
studerende fra over 30 nationer. 

– Der var noget, der klikkede på 
plads for mig i det tværkulturelle 
studiemiljø. Dialogen om troen 
blev filtreret igennem forskel-
lige kulturer, og det var meget 
berigende. Hver dag havde vi 
samtaler om evangeliet, teolo-
gien og biblen med forskellige 
kulturelle tilgange. Det var utrolig 
smukt, fordi det blev så tydeligt, 
at Guds hjerte er at gøre sig til et 
med den kultur, som han gerne vil 
nå. Selvom evangeliet altid er det 
samme, lyder det lidt forskelligt i 
enhver kontekst, siger Kenneth 
Kühn. 

Når han ser tilbage, har han 
også altid følt det nødvendigt at 
række ud over kirken og ind i 
kulturen. I teenageårene gik han 

meget på opdagelse i Køben-
havns musikmiljøer.

– Jeg oplevede, at spirituali-
teten også var tilstede i meget 
af den sekulære kunst. Det gav 
mig lyst til at forbinde mig med 
det ikke-kirkelige gudsnærvær 
og bruge det som trinbræt til at 
introducere Jesus. Jeg synes, at 
teologien er mest meningsfuld, 
når den er i dialog med kulturen 
i en kontekst, hvor mennesker er 
åndeligt søgende. 

– Teologi er også et nøgleord i 
Elam Ministries, hvor hovedfokus 
er at træne iranere og afghanere 
til at lede den persiske kirke i 
fremtiden. De seneste 10 år har 
organisationen uddannet præster 

gennem bibelskoleundervisning 
i landene omkring Iran. Som re-
sultat er mange hundrede blevet 
udrustet til at plante kirker både 
i og uden for Iran. Alene i lande 
omkring Iran har Elam 45 voksen-
de persiske kirker, oplyser han. 

Lige nu banker persiske fl ygt-
ninge på kirkers døre i hele Euro-
pa, og tusindvis bliver kristne:

– Det er en gave, fordi det 
tvinger europæiske kristne til at 
fordybe sig i et andet kulturelt 
paradigme. På den måde kan vi 
genopdage eller fi nde nye sider 
i vores egen tro – ved at se den 
udefra på en ny måde, tilføjer 
Kenneth Kühn.

Iranske kristne kan senere få stor betydning for freden i Mellemøsten, mener Kenneth Kühn, der leder Elam Ministries i Europa.

Da Kenneth Kühn studerede 
teologi i Belgien, mødte han 
sin iranske hustru Alexia. 
Parret har to børn og bor i 
Hvidovre.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

I dag søndag begynder årets bedeuge d. 7. – 14. januar i mange folkekirker, frikirker og missionshuse.
Idéen er at de troende mødes på tværs af kirkeskel i byerne for at bede sammen.

VI ER PÅ VEJ
- som pilgrimme, fremmede 

og fl ygtninge

Af Henri Nissen

- Årets bedeuge 2018 tager 
udgangspunkt i en dyb, bibelsk 
sandhed: Som kristne er vi 
fremmede i denne verden, vi 
er pilgrimme på gennemrejse, 
men denne verden er ikke 
vores hjem.

Det skriver Thomas Bjerg 
Mikkelsen, som er formand for 
Evangelisk Alliance, i et oplæg 
til årets bedeuge, der løber fra 
søndag til søndag d. 7.-14. januar.

- Vi er på vej mod vores en-
delige destination: Guds evige 
rige, fortæller Thomas Bjerg 
Mikkelsen.

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

Det gælder både de mange 
migranter og fl ygtninge, der kom-
mer 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, 
slutter formanden.

På besøg hos hinanden
Evangelisk Alliance er et net-

værk af danske kirker og kirkelige 
organisationer, der med vores 
indbyrdes forskelle har en fælles 
identitet og en fælles sag, at gøre 
kristen tro og kristen livspraksis 

kendt og gældende i Danmark, 
skriver EA om sig selv.

Hele ideen er, at evangeliske 
kristne i den uge mødes og beder 
sammen, selv om de i øvrigt ikke 
er enige om hele troslæren.

Derfor mødes man i mange 
byer på tværs af de kirkelige 
skel. En aften er man måske i 
Indre Mission, en anden aften 
hos apostolerne, en tredje aften 
i cden lokale baptistkirke.

Der fi ndes ikke en samlet over-
sigt over, hvor man mødes lokalt. 
Det må man forhøre sig om ved 
de lokale kirker og missionhuse.

Samtale om bønslivet
- En bedeaften kan også bru-

ges til en samtale om deltagernes 
bønsliv, skriver Evangelisk Allian-
ce og stiller følgende spørgsmål:

- Hvorfor skal jeg bede? Hvor-
når beder jeg? Kunne det være 
en fordel at udvikle en fast bøns-
praksis? Hvilke faktorer i løbet 
af min dag giver mig en længsel 
efter Gud? Hvad er helt konkret 
med til at forstyrre min bøn? Hvad 
skal jeg gøre ved min modvilje 
mod at bede? Hvad kan jeg lære 

af mine erfaringer, så bønnen 
bliver levende og en integreret 
del af mit liv?

Korte bønner anbefales
- Når mange mennesker skal 

bede sammen, kan det virke 
inspirerende, at deltagerne fast-
holdes på, at man kun beder i en 
enkelt sætning eller to, inden den 
næste tager over. 

Det skaber en dynamisk as-
sociation – og ofte en helt ny 
atmosfære, anbefaler EA.

Aktuelle lokale bønner
- Som optakt til bønnen op-

fordrer mødelederen til, at alle 
mødedeltagere kommer med 
aktuelle bedeemner i tillæg til 
dem, der er nævnt i bedefolderen. 

Bedeemnerne kan evt. skrives 
op og vises på en fl ipover, el-
ler via projektor eller hvad man 
nu har til rådighed. Under hele 
bedemødet er emnerne synlige 
for alle deltagere, så man kan 
kaste et blik op på det skrevne og 
vælge at bede for det, der ligger 
en på hjerte.

Bøn opdelt i grupper
- Når bedeemnerne er præ-

senteret, opfordres forsamlingen 
nogle steder til at danne grupper, 
hvor gruppens deltagere kort 
fortæller, hvad der ligger dem 
specielt på hjerte.

Derefter beder man for be-
deemnerne fra bedefolderen, 
eventuelt suppleret med aktuelle 
bønner og bønner fra gruppen. 

Det er inspirerende, når der 
bedes korte bønner og for et 
emne ad gangen.

Bønnebannere
- I bedeugen kan man i kirken, 

missionshuset eller i bedegrup-
pens rum sætte bannere eller 

plakater op på væggene, foreslår 
EA.

- I toppen står hovedtemaet for 
hver dag, eventuelt et bibelord og 
de vigtigste bønneemner. Brug 
forskellige farver og skriv med 
store bogstaver, så det let kan 
læses på afstand.

Banneret/plakaten kan fungere 
som en huskeseddel og som en 
hjælp til at huske bønneemnerne, 
uanset om man beder en ad 
gangen, i grupper, ved en bøn-
nevandring eller på andre måder.

Der opfordres også til at ind-
drage unge i møderne.

- I mange byer oplever man, 
at få unge deltager i bedeugen.

Forsøg så vidt muligt at ind-
drage ungdomsgrupper, IMU, 
m.fl. i løbet af den konkrete 
planlægning af bedeaftenerne. 
På den måde sikres tilgange, der 
bedst muligt imødekommer unge 
som målgruppe, foreslår EA.

Bredt kristent fællesskab
Evangelisk Alliance består af 

både folkekirkelige organisationer 
og evangeliske frikirker. 

Som medlemmer står Indre 
Mission, Luthersk Mission, Apo-
stolsk Kirke, pinsekirkerne i 
sammenslutningen Mosaik, Bap-
tistkirken, Missionsforbundet, 
Metodistkirken, Dansk Oase, 
Frelsens Hær, Tværkulturelt 
Center, Menighedsfakultetet, 
Dansk Bibel Institut, International 
Christian Community, DMRU, 
Viva og Greve Frikirke. 

Desuden er en række organi-
sationer og kirker associerede. 
Det er: Åbne Døre, GLS, Arrow, 
Kronjyllands Frimenighed, LMBU 
og IMU.

Materialet til bedeugen kan 
downloades på hjemmesiden 
evangeliskalliance.dk. 

Thomas Bjerg Mikkelsen, Me-
nighedsfakultetet, er formand 
for Evangelisk Alliance. 

Kæmp & Vind!
Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske 
ord. Bøn kan forandre 
dit eget liv, familiens og 
samfundets. Kom med i 
kampen og oplev, hvordan 
din bøn bliver meningsfuld 
og virkningsfuld, når du 
kommer i direkte kontakt 
med Gud.

I USA har det allerede i lang tid været svært, hvis man som 
bager ikke ville lave en bryllupskage til fejringen af en homo-
seksuel vielse. Det har skaffet adskillige kristne bagere rets-
sager på halsen, som har betydet at de har måttet betale dyre 
sagsanlæg eller har mistet store dele af deres indkomst, fordi 
de helt måtte opgive at bage bryllupskager for at undgå presset 
fra homoseksuelle par. Nu er det de danske folkekirkepræster, 
der er truet. De, som af trosmæssige årsager ikke vil vie et 
homoseksuelt par, risikerer slet ikke at komme i betragtning, 
når de søger et embede. 

At præster, der ikke vil forestå homoseksuelle vielser er under 
stigende pres, viser en verserende sag i Brønshøj Kirke i Køben-
havn. Kirken søger ny præst, og et af kravene i stillingopslaget er, at 
vedkommende vil vie to af samme køn. Den kirkelige højrefl øj, hvor 
mange præster ikke ønsker at vie homoseksuelle, mener, at kravet 
tangerer diskrimination. Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, 
mener til gengæld, at det er en fordel, at menighedsrådet melder 
klart ud, fordi der skal være åndsfrihed, uanset om man som præst 
er imod eller for vielse af et par af samme køn.

Men det er efterhånden ret tydeligt, at det er yderst tvivlsomt, om 
der gælder samme åndsfrihed for præster, der er imod homoseksu-
elle vielser som for dem, der ikke er. De er i hvert fald under hårdt 
pres. LGBT Danmarks forperson Peder Holk Svendsen udtaler, at 
ikke kun folkekirkens præster, men også imamer, katolske præster 
og frikirkepræster bør miste retten til at nægte at vie homoseksuelle. 

I sidste måned foretog TV 2 Nyhederne en rundspørge blandt 
folkekirkepræster. Her svarede 20 procent, at de ikke ønsker at 
benytte vielsesritualet for to af samme køn. 

Denne femtedel af folkekirkens præster bør tænke sig meget 
grundigt om nu og handle, før det er for sent. De må appellere til 
biskopperne om at slå fast en gang for alle, at det i et stillingsoplag 
aldrig må blive et krav, at en præst skal vie par af samme køn. 
Bliver det først prodecure, at stillingsopslaget indeholder sådant 
et krav, har folkekirken mistet sin åndsfrihed til fordel til en bestemt 
politisk ideologi. Der må der da vel være bare én biskop, som kan 
se, at friheden til at tro på Gud altid må stå over politiske ideologier. 

Frihed til at tro på 
Gud bør stå over 
politiske ideologier
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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.

Babyluger igen til debat

Af Bodil Lanting

’Vi søger en erfaren præst, der 
vil benytte vielsesritualet for to 
af samme køn’.

Sådan formuleres det i en job-
annonce fra Brønshøj Kirke, der 
søger en kombineret sogne- og 
hospitalspræst. 

Flere ledere på den kirkelige 
højrefl øj har reageret på formu-
leringen. Indre Missions formand, 
Hans-Ole Bækgaard, mener, at 
formuleringen tenderer diskri-
mination.

Diskriminerende og grotesk
- Man kunne overveje, hvad der 

ville ske, hvis man skrev det om-
vendt i jobopslaget, at man kun 
ville ansætte en præst, der ikke 
ville vie to af samme køn. Hvordan 
ville reaktionerne så være? spør-
ger Hans-Ole Bækgaard retorisk. 

Han er dog åben for, at en ho-
spitalspræst kan blive stillet over 
for at skulle foretage nødvielser, 
når en person ligger for døden.

”Havde det alene været en 

sognepræst-stilling, så synes jeg, 
at det havde været dybt under-
ligt”, siger Hans Ole-Bækgaard.

Også rektor på Dansk Bibel-
Institut, Børge Haahr Andersen 
undrer sig over formuleringen, 
som han kalder både voldsom 
og grotesk.

- Når man ser på, hvor lidt 
vielser af to af samme køn fylder 
i praksis i en præsts hverdag, er 

det grotesk at bringe det frem i 
en jobannonce, siger rektoren til 
Kristeligt Dagblad. Han henviser 
til, at samkønnede vielser er me-
get sjældne og derfor ikke fylder i 
præsternes daglige arbejdsopga-
ver. I 2016 blev der i alt viet 105 
homoseksuelle par i den danske 
folkekirke.

Biskoppen blev spurgt
Efter diskussion om formulerin-

gen af jobannoncen i menigheds-
rådet spurgte menighedsråds-
formanden biskop Peter Skov-
Jakobsen til råds. Og biskoppen 
gav grønt lys for ordlyden, oplyser 
DR Nyheder.

- Jeg synes, at det er helt 
forståeligt, at en menighed giver 
udtryk for, hvilken præst de vil 
have. Og selvfølgelig kan en 
menighed skrive, at de ønsker en 
præst, der kan vie alle mennesker 
i kirken, siger biskop Peter Skov-
Jakobsen. Han afviser samtidig, 
at der er tale om diskrimination 
af konservative præster.

- Der er bestemt ikke tale om 
diskrimination. Det her handler 

IM-formand om præste-annonce:

Går diskrimination kun én vej?

Kristendemokraterne frygter den folke-
stemning, der kræver politisk tankekontrol 
over det civile samfunds trossamfund. 

Det siger KDs landsformand Stig Grenov, 
som nævner en række eksempler:

”Først var det Socialdemokratiets næstfor-
mand Mogens Jensen, der ville afskaffe præ-
sters frihed til at nægte at vie homoseksuelle. 
Nu har Tommy Petersen, medlem af Københavns Borgerrepræ-
sentation for De Radikale, slået til lyd for at alle præster, der ikke 
vil vie homoseksuelle, bør fyres.”

Også uden for politikernes rækker fi ndes disse holdninger. 
På Facebook er der folk, som vil fyre mandlige præster, der ikke 
anerkender kvindelige præster. Det gør, at fl ere politikere øjner en 
mulighed for at profi lere sig på disse sager. Og denne ensretning 
og manglende forståelse for andres tro, holdninger og ytringsfrihed 
er en regulær fare for det danske frisind, vurderer Stig Grenov.

Ifølge KD må borgerne mene, hvad de vil, så længe der ikke 
krummes et hår på modstanderens hoved. Men politikerne blander 
sig i stigende grad i civilsamfundets indre anliggender, siger Gre-
nov og minder om, hvordan S-SF-R regeringen i sin tid vred armen 
rundt på Folkekirken og gennemtvang homoseksuelles mulighed 
for at blive gift i kirken. Det sidste nye er, at Socialdemokrater og 
Radikale nu truer præster, der fortsat er ulydige mod politikernes 
rettroende holdning, med afskedigelse.

”Det er et spørgsmål om tros- tanke- og åndsfrihed stadig skal 
være en bærende værdi i vores forståelse af danskhed, eller om 
ensretning efter den til enhver tid værende folkestemning skal 
tryne mindretallene? Det er en farlig udvikling, der ender med at 
lægge bånd på de danske frihedsværdier”, slutter Stig Grenov.

Bodil

Brønshøj Kirke søger 
netop nu en ny præst, 
men det skal være en, 
”der vil benytte vielses-
ritualet for to af samme 
køn”, hedder det i stil-
lingsopslaget.

Hvis en kirke annoncerer efter en ’troende’ præst, vækker det harme. 
Nu søger Brønshøj Kirke en præst, der vil vie homofi le par.

om åndsfrihed. Vi accepterer, at 
der er to forskellige holdninger til 
de her spørgsmål i folkekirken. 
Men her er altså en menighed, 
som beder om at få en præst, 
der kan bruge alle kirkens ritualer, 
siger biskoppen.

Det er dog stadig op til den en-
kelte præst, om vedkommende vil 
foretage vielser af samkønnede.

Ifølge en rundspørge foretaget 
af TV2 Nyhederne for nylig op-
lyser 20 procent af Folkekirkens 
præster, at de ikke vil vie sam-
kønnede.

’Troende præster’
Siden sognepræst Thorkild 

Grosbøll i 2003 afviste troen på 
en skabende og opretholdende 
gud har fl ere kirker med lidt for-
skelligt ordvalg annonceret efter 
troende præster. 

I Fredens-Nazareth Sogn i 
København har man således for 
nogle år siden fx brugt den formu-
lering, at man ønskede ”en præst 
med en dyb og levende relation til 
kirkens Herre”.

- Formuleringen tenderer dis-
krimination af bibeltro præster, 
mener Hans-Ole Bækgaard.

Fundet af en nyfødt pige på en 
bænk i Københavns Sydvest-
kvarter har genstartet debatten 
om babyluger i Danmark.

I efteråret førte fundet af et 
spædbarn til et midlertidigt fl ertal 
for indførelse af babyluger, som 
kan holde babyerne varme. 

Nu har Socialdemokraterne 
igen taget sagen op, og en halv 
million kroner fra satspuljemidler-
ne er sat af til en undersøgelse af 
erfaringer fra udlandet. Samtidig 
skal Etisk Råd overveje fordele og 
ulemper ved ordningen. 

Regeringspartiet Venstre vil 

også se nærmere på især udsatte 
gravide kvinders forhold.

- For os i Venstre er det af-
gørende, at vi ikke bare ser på 
babyluger. Men også på, om der 
er nye og andre initiativer i og 

omkring svangreomsorg, som vi 
kan tage for at forebygge, at en 
mor vælger at efterlade sit barn, 
siger partiets sundhedsordfører, 
Jane Heitmann.

Bodil

- Når man 
lægger en baby 
ind, bliver en 
bevægelses-
sensor aktive-
ret, forklarer en 
medarbejder 
ved babylugen 
i Lübeck til TV2 
Nyhederne.

Trosfriheden trues 
af politisk kontrol

Teol-kursus om ’Gudstjeneste 
med rødder og vinger’ på MF
Hvordan kan den kristne gudstjene-
ste fornyes, så den giver mening for 
moderne mennesker, uden at det går 
ud over indholdet? Det er emnet på 
Menighedsfakultetets kursus den 16.-
19. januar i Aarhus.

Nogle dele af den kristne gudstjeneste 
går helt tilbage til Ny Testamente og den 
første kirkes tid. I vor tid er der et stort 
opbrud mht. formerne og forståelsen af 
gudstjenesten, og på teolkurset arbejder 
man med emnet gennem foredrag, work-
shops, debatter og fælles gudstjenester 
med lidt forskellige liturgiske former ”for 
at inspirere til større gudstjenesteglæde”.

Blandt gæstetalerne er præst og forfat-
ter Peter Halldorf og forfatter Søren Ulrik Thomsen. 

Peter Halldorf voksede op i den svenske pinsebevægelse. Un-
dervejs i livet blev han optaget af ørkenfædrene, kirkefædrene og 
de ortodokse kirker. Flere af hans bøger er oversat til dansk (Drik 
dybt af Ånden, Det hellige år – en vandring gennem kirkeåret, Det 
fædrene ophav – historien om 21 kirkefædre og Duften af hel-
lighed). Peter Halldorf leder i dag retræter og økumeniske møder.

Søren Ulrik Thomsen er medlem af Det Danske Akademi og har 
siden 1981 udgivet en række bøger og digtsamlinger.

Bodil 

Præst og forfat-
ter Peter Halldorf 
holder foredrag og 
leder en workshop 
på teolkurset.
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Mark. 10, 13-16

Hvordan man får adgang til Guds rige
13 På et tidspunkt bragte nogle forældre deres børn hen til 

Jesus, for at han skulle velsigne dem. Men disciplene ville 
jage dem bort. 14 Da Jesus så det, blev han vred og sagde: 
»Lad børnene komme til mig. I må ikke hindre dem, for det 
er sådan nogle som dem, der får adgang til Guds rige. 15 Det 
siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige på samme 
måde, som et barn tager imod, kommer slet ikke ind i det.« 
16 Så tog han børnene ind til sig, lagde hænderne på dem og 
velsignede dem.

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

”Lad de små børn komme til 
mig.”

Næst efter juleevangeliet er 
disse ord nok de mest kendte i 
Bibelen. Blandt andet fordi ordene 
indgår i folkekirkens dåbsritual. 
Men ord, som vi bruger meget, 
kan miste deres deres værdi, fordi 
vi gentager dem for ofte. Det bliver 
til talemåder, og til sidst hører 
vi slet ikke, hvad ordet egentligt 
siger. 

Dette skriftafsnit handler fak-
tisk slet ikke om dåb, men om at 
tilegne sig Guds rige. Pointen i tek-
sten er, at du må lære tillidsfuldt at 
lægge dit liv totalt i Guds hænder, 
som et barn gør det, hvis du vil ha´ 
del i Guds rige. Spørgsmålet er så: 
”Vil du det? - Tør du det?”

Guds orden og rækkefølge
Jesus brugte tit de situationer, 

som opstod, til at undervise sine 
disciple om vigtige åndelige prin-
cipper, og det gør han også her. 
Hver gang vi hører, Jesus siger: 
”Sandelig siger jeg jer”, er der 
grund til at ”spidse ører”, for så 
deler han ud af den guddomme-
lige visdom. 

Da Jesus ser disciplenes lidt 
voldsomme behandling af mød-
rene og deres børn, bliver han 
vred; men han bruger samtidig an-
ledningen til at sige noget vigtigt: 

”Sandelig siger jeg jer: Den 
som ikke modtager Guds rige 
ligesom et lille barn, kommer slet 
ikke ind i det.”  

Underforstået, børnene har 
noget, som voksne har mistet. 
Voksne er i grunden ”ødelagte 
børn”. De har mistet den umid-
delbare tillidsfulde tro. De bygger 
”mure” op omkring sig af tvivl og 
skepsis og giver ikke Gudsriget en 
chance i deres liv. Jesus peger her 
på et ufravigeligt krav i  vort forhold 
til Gud. Hvis du vil have erfaringer 
med Gud, må du komme til ham i 
tilid og tro. Dette bliver bekræftet 
i Hebr. 11; 6: 

 ”Men uden tro er det umuligt at 

behage ham; for den, som kom-
mer til Gud, må tro, at han er til 
og lønner dem, som søger ham.”

Guds forsøg på at gribe ind 
i menneskers liv

Det er ikke så let at forklare 
alting, når det drejer sig om, hvem 
Gud er, og hvad han gør gennem 
Jesus. Nogle gange må vi ha’ tro 
og tillid uden at kræve udførlige 
forklaringer, ligesom man jo ikke 
kræver forklaringer eller videnska-
belige beviser, når man fx bliver 
forelsket. Her følger man tillidsfuldt 
med ind i noget, man ikke kan 
forklare. Det, man tror på, uden 
at man kan forklare det, kaldes et 
mysterium.

Et mysterium er noget, der lig-
ger højere og udenfor for vor evne 

til at forstå eller forklare. Hvor-
dan kunne Jesus gøre undere? 
Hvordan kunne han helbrede 
syge, blinde og lamme? Hvordan 
kunne han skaffe mad til 5.000 
mennesker, når han næsten intet 
havde? Hvordan kunne han gå 
på vandet? Hvordan kunne han 
opvække Lazarus fra døden? 
Hvordan kunne han selv opstå? 
Det virker så urimeligt og umuligt.

Hvis Jesus blot havde været et 
almindeligt menneske, så havde 
det også været umuligt. Men hvis 
det passer, det som Ny Testa-
mente påstår, at Jesus virkelig 
er Guds forsøg på at ”gribe ind” i 
menneskers liv, og hvis det er rig-
tigt, at Jesus er ”Guds søn”, som 
kirken udtrykker det, - skulle disse 
undere, ja selv opstandelsen, så 
være umulig? Næppe, vel! Mon 
nogen vil påstå, at opstandelse 
er umulig for den Gud, der har 
skabt livet og universet helt fra 
begyndelsen? Næppe!

Jesus inkluderer os alle
Men det kan ofte være lettere at 

tro på Jesu magt til at gøre undere, 
end at tro på, at han har magt til 
at stifte fred inde i min stressede 
hverdag og mit indre kaos lige nu. 
Alt for mange lever med smerten 
og dulmer den på forskellig vis. 
Følelsesmæssigt og psykisk er de 
stressede til bristepunktet, og der 

er ingen lettelse i udsigt. 
Problemets rod er ret ofte skyld-

følelse. Mange mennesker går 
rundt med skyldfølelse, og det 
hindrer dem i at føle den indre fred. 
I stedet for fred og glæde er det 
”indre kaos”, der har taget magten. 
De længes efter tilgivelse - ikke 
alene menneskers tilgivelse - men 
også efter Guds tilgivelse.

Fra tro til erfaring
Jesus var ikke kun et men-

neske, der levede for 2000 år 
siden. De kristne tror på, at han 
er opstanden. Hans kærlighed 
og tilgivelse er lige så levende og 
helbredende i dag, som den var 
før. Hvordan kan dog det, at Jesus 
ofrede sig selv på korset, blive til 
vore synders forladelse? Det ved 
jeg ikke. Jeg forstår noget; men 
jeg kan ikke forklare dig det fuldt 
ud. Det er kristendommens største 
under og vigtigste mysterium. Det 
eneste, jeg kan sige dig er, at det 
virker. Det har virket i næsten 2000 
år, og det virker i dag på samme 
levende og håndgribelige måde. 
Der er virkelig tale om en ”Guds 
fred, som overgår al forstand”. 

Paulus skriver om det i begej-
strede vendinger:

”Han, som jo ikke sparede sin 
egen Søn, men gav ham hen for 
os alle, hvor skulle han kunne an-
det end skænke os alt med ham? 
Hvem vil anklage Guds udvalgte? 
Gud er den, som retfærdiggør. 
Hvem er den, som fordømmer? 
Kristus er den, som er død, ja 
meget mere: som er opstanden, 
som er ved Guds højre hånd, 
som også går i forbøn for os. Men 
under alt dette mere end sejrer vi 
ved ham, som elskede os. Thi jeg 
er vis på, at hverken død eller liv 
eller engle eller åndemagter el-
ler noget nuværende eller noget 
tilkommende eller kræfter eller 
det høje eller det dybe eller nogen 
anden skabning vil kunne skille 
os fra Guds kærlighed i Kristus 
Jesus, vor Herre”.

VÆRD AT HUSKE 
• Jesu undere er mulige, hvis 

Jesus er den, han siger, han er.
• Hvis det er den Gud, som 

skabte universet, der virker i ham, 
så er alle ting mulige.

• Det er også muligt for dig at 
opleve hans magt og tilgivelse 
som noget, der kan virke i dag.       
• Et mysterium er noget, man tror 
på. Selv om man ikke fuldstændig 
kan forklare det.

Jesus og barnetroen

Børn har noget, som voksne har mistet. Voksne er i grunden 
”ødelagte børn”. De har mistet den umiddelbare tillidsfulde tro.

Fred med Irans 
regime er naivt
Netop nu forsøger en del af Irans befolkning at gøre oprør 
imod det hårde muslimske styre. Det gør de ikke gratis. For 
styret forfølger med religiøs fanatisme sine modstandere. I 
den situation skal vi bakke op om de forfulgte i stedet for at 
indgå aftaler med magthaverne for at få ”fred” og handel. 

Præsident Obamas store fejltagelse var at indgå en aftale 
med styret, hvorved handels-sanktionerne imod det umen-
nekelige styre blev droppet. Ideologien bag var formentlig, at 
Vesten derved kunne støtte de ”reform-venlige” kræfter. 

Der er bare nogle minusser i det regnestykke:

1) DE ER FANATIKERE: Vestens irreligiøse politikere og 
medier forstår ikke, hvad vi er oppe imod. De forstår ikke, at 
selv de reform-venlige islamister i det nuværende styre ikke 
kan købes for penge. De vil altid være fanatiske modstandere 
af Vesten. For dem er USA fortsat ”den store satan”. De vil 
fortsætte deres ideologiske og religiøse krig og understøtte 
terrorbevægelser i verden - nu blot med bedre økonomi.

2) DE ER JØDE-HADERE: De såkaldt reform-venlige isla-
mister i Iran er ikke mindre jødefjendtlige. Irans ledere truer 
fortsat jævnligt med at udslette Israel... Det ulogiske had, de 
udviser, er ikke bedre end Hitlers jødehad.

3) DE KRISTNE FORFØLGES: De kristne og andre ikke-
muslimer i Iran (og især de mange nye kristne) bliver fortsat 
hårdt forfulgt med fængsel og diskrimination. 

Kvinder der ikke går med hovedbeklædning risikerer fortsat 
at få kastet syre i ansigtet af det såkaldte ”moral-politi”. 

Meneskerettighederne undertrykkes groft. 
Medierne styres af præstestyret. De såkaldte demokratiske 

valg er omgivet af fusk og manipulation. 

Obamas atomaftale - og den legitimering af det iranske 
styre, som den betød - førte da heller ikke til større frihed for 
befolkningen, men tværtimod til, at den såkaldte grønne de-
mokratiske bølge, som var begyndt i 2009, blev kvalt.

Nu forsøger iranerne igen at gøre oprør imod det forhadte 
styre - med livet som indsats. Nu må vi ikke som Obama og 
de europæsike lande sælge ud af menneskerettighederne. 
Tværtimod. Vi bør netop som Trump bakke op om befolkningen 
istedet for regimet. Og det er en skandale, at de fl este politikere 
og medier i Vesten, der burde kæmpe for de frihedsrettighe-
der, vi ellers så højt besynger, istedet har mere travlt med at 
bekæmpe Trump. 

Lær af historien!
Da Hitler begyndte at terrorisere sin egen befolkning og 

nabolandene, var der to holdninger i England. Premierminister 
Chamberlain var en pæn konservativ leder, som for enhver 
pris ville undgå at gå i krig. Han ville forhandle og kom stolt 
hjem med en aftale med Hitler om ”fred i vor tid”. 

Dermed forrådte Europa jøderne, kommunisterne og alle 
de andre, som blev forfulgt af nazisterne på grund af deres 
samvittighed, race eller tro. Kort efter invaderede Hitler Polen, 
og det blev klart, at han kun indgik aftaler på skrømt med de 
naive politikere for selv at vinde verdensherredømmet. 

Så kom Churchill heldigvis til - og med blod, sved og tårer 
blev nazisternes onde ideologi og regime overvundet gennem 
fem års verdenskrig. (Danmarks herskende politikere ville 
dengang også blot have ”fred” og samarbejde med nazisterne. 
Det er fl ovt. Men så opstod en modstandsbevægelse.)

Værdier og ledetråde
Som kristne har vi nogle værdier og ledetråde, som 

gør, at vi kan gennemskue ondskaben og det falske.
Lad os arbejde for og bede om, at vores politikere 

og medier ikke går på kompromis med uretten, men 
lader sig lede af de samme sunde værdier.

Forfatter, 
tidl. bibelskolelærer
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Af Michael Wandt Laursen

Frikirkenets generalsekretær

Nogle har kritiseret Charlotte 
Rørths bog om hendes møde 
med Jesus for at være vildle-
dende eller ligefrem dæmonisk. 
I virkeligheden minder den os 
om, at Gud altid kommer på 
de mest uventede måder og 
altid benytter sig af mennesker, 
der ikke har styr på det hele. 
Heldigvis.

I sin første bog, ”Jeg mødte 
Jesus”, fortæller Charlotte Rørth 
om sit uventede møde med Jesus. 
Hende, der hverken var særlig 
religiøs eller søgende, oplevede 
ad to omgange, at Jesus viste 
sig for hende i et syn i et sakristi 
i Spanien. 

Dette efterår har hun så fået 
udgivet bogen ”Vi mødte Jesus”, 
hvor hun gengiver nogle af de 
næsten 1.000 henvendelser, hun 
har fået siden sin første bog - om 
mennesker, der ligesom hende 
også har mødt Jesus. 

Nogle mener, at hendes syner 
i virkeligheden er en snedig, dæ-
monisk manøvre. En manøvre, 
som har ført hende væk fra den 
sande Jesus og over i en form for 
humanisme og dogmeløs kristen 
bekendelse, hvor alt religiøst er 
lige godt, og det at opføre sig 
ordentligt er det højeste mål. 

Jeg er uenig. Dels er det ikke 
det budskab, jeg fi nder i hendes 
bøger, og dels er jeg overbevist 
om, at Jesus virkelig har vist sig for 
Charlotte Rørth og for mange af de 
mennesker, der efterfølgende har 
henvendt sig til hende. Ligesom 
han har gjort det for tusindevis af 
muslimer i de senere år og måske 
millioner af mennesker gennem 
historien.

Det betyder ikke, at jeg nødven-
digvis er enig med Charlotte Rørth 
i hendes tolkning af synet, men det 
er da også helt ok. Siden hvornår 
har vi bedt mennesker, der netop 
har haft en stor gudsoplevelse, om 
at kunne fremlægge en formfuld-
endt, teologisk forklaring på det, 
de har oplevet? Og måske kunne 
det hænde, at det ligefrem er mig, 
der har brug for at lære noget. 

Vi kan kun forstå sandhe-
den gennem nåden

Når nogle skråsikkert beskylder 
Charlotte for at være en forfører, 
forført eller det, der er værre, så 
rammer de helt ved siden af, uan-
set hvor velmenende de end måtte 
være. Kritikken kører så skarpt 
på dogmatikken, at relationen til 
Jesus og medmennesket, som 
Charlotte Rørths budskab i høj 

grad er centreret om, fuldstændig 
overses. 

Vi skal passe på med at vogte 
så nidkært over den rette dogma-
tik, at vi glemmer, at dogmer aldrig 
står alene. Johannes formulerer 
det så smukt i sit evangeliums 
første kapitel vers 17: ”For loven 
blev givet ved Moses, nåden 
og sandheden kom ved Jesus 
Kristus.” 

Nåde og sandhed går altid hånd 
i hånd. Vi kan ikke forstå det ene 
uden det andet. Nåden hjælper 
os til at forholde os til sandheden, 
og sandheden vidner om vores 
behov for nåden. De er hinandens 
forudsætninger. 

En sandhed uden nåde bliver 
ubarmhjertig og i sidste instans 
løgnagtig. Dermed kan man i 
princippet have ret, men alligevel 
tage noget så grueligt fejl. Farisæ-
erne havde jo egentlig ret, da de i 
Johannesevangeliet 8:5 sagde til 
Jesus, at kvinden, der var grebet 
i hor, ifølge moseloven skulle ste-
nes (selv om de gik let hen over, 
at også manden skulle stenes).

Når vi husker på nåden i vores 
tilgang til sandheden, så bliver vi 
lidt mere ydmyge, fordi vi da min-
des om, at Gud elsker at overraske 
og møde os på de mest uventede 
måder og med det mest uventede 
budskab. Og han elsker at bruge 
de mest uventede mennesker. På 
den måde minder han os om, at 
vi alle er afhængige af hans nåde, 
og at vi aldrig kan reducere ham til 
vores forståelse af ham. 

Sandheden er ikke ligegyldig, 
og den er ikke relativ. Sandheden 
er en person, Jesus Kristus, og 
vores erkendelse af ham kræver 
nåde over nåde. Vi skal altid vare 
os for at tage patent på den eneste 
sande udlægning, for så ender vi 
så nemt med at slå hinanden i 
hovedet med Bibelen. I stedet skal 
vi vove at fokusere på Kristus. ”Dri-
ver det på Kristus?” som Luther 
retorisk spurgte.

På deres frugter 
skal I kende dem

Jesus har selv givet kirken en 
lakmustest til at afprøve budska-
ber, lærere og profeter: ”På deres 
frugter, skal I kende dem”. Hvad er 
så resultatet af Charlotte Rørths 
oplevelser, bøger, foredrag og 
anden formidlingsvirksomhed?

For hende selv har oplevelsen 
blandt meget andet betydet: ”Je-
sus har set mig. Jeg kan hverken 
gøre fra eller til. Jeg kan ikke gøre 
noget for at blive elsket. Jeg har 
ingen indflydelse. Det er uden 

for min rækkevidde at gøre mig 
værdig til at blive elsket. Det skal 
jeg slet ikke gå op i. Jeg fi k kastet 
kærligheden ind i mig. Ikke fordi 
jeg er mig. Jeg har ikke gjort mig 
fortjent til den. At jeg er elsket af 
Jesus, er ikke mit valg” (Vi mødte 
Jesus, side 137).

Jeg må blankt erkende, at det 
er længe siden, jeg sidst har læst 
en bog, der mere smukt beskriver 
Guds nåde end Charlotte Rørths 
seneste bog ”Vi mødte Jesus”. 
Guds nåde og forundringen over 
hans ubegrænsede kærlighed, 
som han møder os med, er den 
røde tråd igennem alle historierne. 

Dertil kommer, at Jesus er 
kommet på dagsordenen. Hvis 
det skulle være et udtryk for en 
dæmonisk genistreg, så må jeg 
blankt erkende, at jeg ikke har 
kompetencer til at identificere 
genialiteten set fra den ondes side. 

Til sine foredrag fylder Charlotte 
Rørth kirker og sale med samtaler 
om Jesus. Hendes første bog 
solgte i 25.000 eksemplarer alene 
i Danmark og har ført til endnu 
flere samtaler rundt omkring i 
hjemmene. Og hovedbudskabet, 
som står stærkest tilbage er: 
Jesus påminder os om, at han 

er her. Og han møder os med 
en fuldstændig og fuldkommen 
ubetinget kærlighed. 

Prøv alt, hold 
fast ved det gode

Fint nok, vil nogle sikkert sige, 
men hvad med kundalinirejsning, 
Buddha og andre ikke-kristne 
indslag i hendes bøger? For mig 
er svaret helt enkelt – hvad skulle 
hun ellers have gjort? Hvor skulle 
hun gå hen med sin oplevelse? I 
folkekirken var der ikke mange, 
der forstod hende. Frikirkerne var 
til at begynde med ikke inde på 
hendes nethinde – og i dag, hvor 
hun kender mere til dem, er der en 
række ting, som gør, at hun ikke 
føler sig helt hjemme i det miljø.

Men Vækstcenteret i Nørre 
Snede kendte hun til – og så var 
det da oplagt at tage dertil for at 
undersøge, om der var andre, som 
havde haft lignende erfaringer. 
Hun havde brug for at få hjælp 
til at håndtere den voldsomme 
oplevelse, hun havde været ude 
for. Det er, hvad hun beskriver i 
”Jeg mødte Jesus”. 

Og for ikke at så nogen an-
ledning til tvivl, så mener jeg, 
at Vækstcentrets tilgang til den 

kristne tro er mere buddhistisk 
end kristen. Men igen, folkekirken 
rummede ikke det overnaturlige, 
frikirkerne var under radaren, 
så Vækstcentret fik plads til at 
påvirke.

Hvem skal vi kritisere her? 
Os selv eller Vækstcentret eller 
Charlotte Rørth?

For mig er det afgørende, at 
Charlotte Rørth – selv efter hun 
har været rundt i forskellige kroge 
og hjørner af det spirituelle land-
kort - ender med at konkludere, at 
for hende fører oplevelsen til bøn, 
bibel og kirkegang. En retning, 
som jeg fornemmer, er endnu 
mere styrket i hendes seneste 
bog. 

Så nej, Charlottes bog skal ikke 
læses som en teologisk lærebog. 
Den skal læses som et vidnesbyrd 
af en kvinde, der fi k hele sit livssyn 
vendt op og ned i et møde med 
Jesus, og som prøver at fi nde ud 
af, hvad det skal betyde for hende.

 
Vi kan lære noget 
af Charlottes mission

Grunden til Charlotte Rørths 
gennemslagskraft er blandt me-
get andet, at hun er så udtalt 
”ikke-missionerende”. Hendes 
insisteren på ikke at ville pådutte 
andre hendes tolkning af synet 
betyder faktisk, at mange fl ere tør 
forholde sig til det. 

Det har givet hende en taleret, 
som rækker langt ud over det 
kirkelige miljø. Professor Niels 
Christian Hvidt siger i ”Vi mødte 
Jesus” om Charlotte Rørths måde 
at formidle sin oplevelse på: ”Det 
er helt vildt vigtigt, at det forbliver 
et almenmenneskeligt budskab 
…” (side 205).

Vi ender alt for ofte med at ville 
fortælle folk, hvad vi mener er rig-
tig og forkert. Men derved fjerner 
vi os let fra at se folk i øjnene og 
stiller os højere end dem. Dermed 
bliver det ikke længere et almen-
menneskeligt budskab. 

Der ligger en enorm kraft i være 
mennesker, der bare ikke kan 
lade være med at fortælle, hvad 
de har set og hørt. At være men-
nesker, der kan dele deres tro og 
holdninger, uden at afkræve den 
anden en stillingtagen. 

Naturligvis er der tider, hvor vi 
skal vove at italesætte både det 
ene og det andet, men der er en 
stor nøgle i Paulus’ ord om at være 
villig til at straffe ulydigheden, når 
først lydigheden har sejret. 

Charlotte er missionær, hvad 
enten hun bruger beskrivelsen el-
ler ej. Hun er ikke ”missionerende” 

i den danske, negative forståelse 
af ordet, men hun er det i den 
bibelske defi nition af ordet. Hun 
fortæller om det, hun har set 
og hørt. Det lyder vel egentlig 
lidt som apostlene i Apostlenes 
Gerninger? 

Gud vil have os danskere 
i tale

Det, der begejstrer mig aller-
mest ved Charlotte Rørths bøger, 
er det faktum, at Gud åbenbart 
vil have os danskere i tale. Vi har 
i mange år hørt om tusindvis af 
muslimer, der har set Jesus i et 
syn eller i en drøm. Tænk, hvis det 
faktisk også sker hos os danskere! 
Charlotte Rørths bøger har i hvert 
fald åbnet samtalen, og der skri-
ves, tales og diskuteres om den 
kristne tro som aldrig før. 

Tidligere var den almene, ånde-
lige søgen placeret inden for new 
age-universet. Nu er den søgen 
rykket ind i det kristne univers. 
Det er fabelagtigt spændende. 
Men samtidig sidder jeg med en 
lille frygt: Opdager vi i frikirkerne 
overhovedet, hvad Gud er i gang 
med at gøre? Denne bølge burde 
ligge til vores højreben - vi tror 
jo på mirakler, det overnaturlige, 
møder med Gud og livgivende 
vidnesbyrd. 

Eller glider bølgen forbi os og 
gribes af folkekirken? Fint, hvis de 
griber den, men vi frikirker har en 
vigtig plads, og jeg tror, at stærke, 
folkeligt forankrede frikirker vil 
være en gave til Danmark. 

Tør vi gå derud, hvor vi måske 
er uden for vores egen komfort-
zone, og hvor vi ikke har alle svar, 
og hvor vi måske ikke altid kan 
forsvare alt? Tør vi som Peter 
gå ind i den romerske soldat 
Cornelius’ hus, selv om han på 
det tidspunkt ikke havde den 
teologiske forståelse for, at Gud 
også ville frelse hedningerne? 
Tør vi som pinsekirkepræsten 
Alfred Lorenzen i 1970’erne åbne 
kirken op for langhårede og delvis 
hashrygende hippier, der havde 
mødt Jesus?

Tør vi? Eller vil vi hellere stå 
fast i vores eget sikre, velkendte, 
dogmatiske hjørne, hvor alt er trygt 
og genkendeligt? 

Jeg håber, vi tør, for Apostlenes 
Gerninger fortæller mig, at hver 
gang de troende bevægede sig 
ud på ny jord, så opdagede de, at 
Helligånden allerede havde været 
der i lang tid.

Charlotte Rørth minder os 
om behovet for ydmyghed
Jeg må blankt erkende, at det er længe siden, jeg sidst har læst en bog, der mere smukt beskriver Guds nåde      
end Charlotte Rørths seneste bog ”Vi mødte Jesus”, skriver Michael Wandt Laursen i kronikken.

Charlotte Rørth har skrevet to opsigtsvækkende bøger: ”Jeg mødte Je-
sus”, om sit eget møde, og ”Vi mødte Jesus”, som netop er udkommet.
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Kære Orla Lindskov
Med håbet om forbøn og hjælp 

skriver vi dette brev til dig.
Vi er sunde og raske. Altså 

så sunde og raske som vi kan 
forvente at være i vores alder. Min 
hustru og jeg har begge passeret 
de halvfjerds. 

Vi bor i en mindre by i Midt-
jylland. Vi er troende kristne og 
har været det hele vores liv. Vi 
har også givet vores to børn en 
kristen opdragelse.

Nu håber vi, at du kan råde os, 
for vi har en stor sorg, som knuger 
os. Den suger næsten al glæde 
og energi ud af os hver dag.

Vores søn fl yttede til Køben-
havn og er nu endt som alkoho-
liker. Han har arbejde. Men han 
har fået at vide, at han forsømmer 
for meget. Han har fået mange 
advarsler. 

For ikke at forsømme mødte 
han beruset på arbejde og blev 
sendt hjem med en sidste advar-

sel.  Han havde turet rundt hele 
natten.

Han har oparbejdet gæld, og 
nogle gange har min hustru og 
jeg måttet træde til med støtte, for 
at han ikke skulle miste det hele. 

Vores tanker kredser om ham 
dag og nat, og især min hustru 
døjer med at sove. Vi beder meget 
for ham. Men det ændrer ikke rig-
tigt på hans situation. Vi opfatter 
hans alkoholisme som en slags 
sygdom, og vi beder om, at han 
må blive helbredt.

Vi spørger ham ofte, om han 
ikke godt vil standse med drikke-
riet. Han lover hver gang, at han 
nok skal forsøge. Vi tror virkeligt, 
at han mener det. Men det lykkes 
ikke for ham. 

Vi bliver skuffede, for han falder 
i igen og igen. Han siger selv, at 
han gerne vil ud af drikkeriet. Men 
han siger også: ”Mor og far, jeg 
kan bare ikke.”

Vi ved, at han lider under det. 

Men vi føler os magtesløse. Hvad 
kan vi gøre? 

Han har været på antabus. Men 
det opgav han.

Min mand og jeg fortæller 
ham, at der vist nok er kommet 
noget nyt frem med hensyn til 
afvænning. Vi har bedt ham om at 
kontakte sin læge. Men det vil han 
ikke. Det er, som om han er blevet 
ligeglad og har opgivet det hele.

Vi håber meget på din forbøn 
for ham. Hvis du har nogle råd, så 
ville vi være meget taknemmelige 
for at høre dem.

Med venlig hilsen fra
Et ulykkeligt forældrepar

Vi har bedt ham om at kontakte sin læge. Men det vil han ikke...

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære ulykkelige forældrepar
Jeg vil bede om helbredelse 

for jeres søn.
Lad mig starte med at sige, at 

jeg under et ophold i Japan så 
en udsendelse på TV netop om 
alkoholisme. 

Her fortalte en professor, at 
den nyeste forskning peger i ret-
ning af, at alkoholisme kan være 
genetisk betinget. 

Han talte om vigtigheden af, 
at de genetisk disponerede ikke 
starter med alkohol. Starter de, 
kan det blive begyndelsen på en 
katastrofal glidebane.

Man kan som jer opfatte alko-
holisme som en slags sygdom. 
Mange alkoholikere lider desuden 
af psykiske problemer. Hos nogle 
er det måske endda årsagen til, 
at de drikker.

For andre er dagligdagen så 
hård, at de drikker for at komme 
væk fra den. 

Ofte har alkoholikere, som det 
er tilfældet med jeres søn, mistet 
troen på, at de kan holde op. De 
kan ikke mere overskue deres 

egen situation. Nogle gange har 
de selv forsøgt at holde op; men 
det mislykkedes. Så giver de ofte 
op og siger som jeres søn: ”Jeg 
kan ikke.”

Netop de 3 ord får mig til at 
tænke på en tysk præst, som 
tog sig af en alkoholiker-familie. 
Familien var på 3: far, mor og en 
lille søn på seks. Det var faren, 
der havde problemet.

Hustruen ringer en eftermiddag 
til præsten for at fortælle, at nu var 
hendes mand faldet i igen. 

Præsten tager hen til dem. 
Klokken var fem. Manden sidder 
i køkkenet. Ved siden af ham sid-
der den lille søn. Præsten siger 
stille til manden: ”Er det nu gået 
galt igen?”

Manden svarer ikke, men ser 
bare ulykkelig ud. Så tager han 
en tørresnor og begynder at binde 
sin dreng til en tung stol. Sådan 
havde faren og sønnen tit leget 
med hinanden. Legen drejede 
sig om at se, om man kunne 
komme fri. Det vidste præsten 

ikke noget om.
Da præsten ser, hvad der fore-

går, tænker han: ”Hvad er nu det?  
Er han fuld endnu?

Men præsten lader faren fort-
sætte, og faren slutter med at 
binde en stram knude. Så beder 
faren drengen om at rejse sig fra 
den tunge stol. Drengen prøver. 
Men han kan ikke. 

Så vender alkoholikeren sig 
mod præsten med et ulykkeligt 
udtryk og siger:

 ”Sådan er det med mig. Jeg vil 
allerhelst stoppe med at drikke. 
Jeg kan bare ikke. Jeg er bundet.”           
- Det er mange alkoholikeres 
situation.

Lad mig herefter bringe et glæ-
deligt vidnesbyrd fra en kvinde fra 
USA. Hun skrev følgende: 

”Jeg er 59 år og troende. Men 
min store sorg var, at min bror 
havde været dranker i 30 år. Jeg 
blev til sidst helt desperat for, at 
min bror skulle blive udfriet. Derfor 
gik jeg ind i en faste på 12 dage. 
Jeg drak kun vand. Jeg er hjem-

megående husmor og passede 
mit arbejde i huset under fasten. 

Akkurat 30 dage efter min fa-
stes afslutning, fi k jeg en besked 
fra min svigerinde. Hun fortalte, 
at min bror nu var fuldstændig 
udfriet fra drikkeriet.  

Han var desuden blevet frelst 
og følte ikke mere trang til alkohol.

Der er så nu gået et halvt år, 
og min bror er stadig uden trang 
til alkohol. Jesus udfriede ham fra 
drukkenskabens dæmon. 

Jesus siger, og det har jeg nu 
oplevet: der er noget ondt, som 
først forlader mennesker ved bøn 
og faste. ”

Der fi ndes efterhånden mange 
gode tilbud om hjælp til afvæn-
ning fra alkohol. Mange men-
nesker gør et stort og oprigtigt 
arbejde for at hjælpe alkoholikere.

Med vidnesbyrdet fra USA i 
tankerne er det også vigtigt at 
tænke på, at Jesus kan forvandle 
alt, og at der er kraft i bøn og faste.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg kender helt konkret man-

ge, der er blevet helbredt ved 
din forbøn og ved dine salve-
duge. Derfor tror jeg fuldt og fast 

på, at Jesus også vil helbrede 
mig ved din hjælp.

Mange hilsener fra
En der tror og håber

Hjælp - vores søn er alkoholiker...

Jeg ønsker alle mine Brevkasse-læsere et 
godt, velsignet og helbredende nyt år 2018.

Orla Lindskov

Der er håb for alkoholikere
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Emmanuels
mirakler
Karolin Keyghaldi Østergaard så Guds mirakler, da hun tog sit kors op og 
fulgte hans stemme. Nu vidner Café Emmanuel om, at Gud er med gennem 
fl ugt, smerter og høje boligpriser.

Af Mirjam 
Røgeskov, 
journalist

En vinteraften i 2014 be-
der 43-årige Karolin Key-
g h a l d i  Ø s t e r g a a rd  e n 
l i v s fo r va n d l e n d e  b ø n . 
“Tak Gud, fordi du har givet 
mig så meget. Hvad kan jeg 
gøre for dig?” 

Hun har spurgt ham mange 
gange før, men denne aften er 
længslen meget tung.

”Karolin, du skal åbne en café 
på Amager,” siger Gud i hendes 
hjerte. 

Karolin tænker, om ordene kom 
fra hende selv. 

“Nej, det er mig, der taler til dig,” 
svarer Gud, og han fortsætter. 

“Der bliver så mange udfordrin-
ger, som du aldrig har oplevet før. 
Når det bliver rigtig hårdt, skal du 
huske på, at jeg har talt til dig, og 
du skal ikke give op,” siger Gud. 

Han siger også, at hun ikke 
skal låne penge eller tage imod 
økonomisk støtte. 

”For det skal være dig og mig, 
der laver caféen. Du skal spare 
penge op til caféen, og du skal 
kun opspare 50.000 kr.,” siger 
Gud.

“Her på Amager, hvordan 
skulle det kunne lade sig gøre?” 
griner Karolin.

“Hav tillid til mig. Hvad, der er 
umuligt for mennesker, er muligt 
for Gud,” svarer han. 

Miraklet på Amager
Karolin begynder at spare 

penge op. Hun har ikke helt troen 
på, at man kan lave en café for 
50.000 kr., men Gud har talt. 
Og hun takker da også pænt 
nej, da nogle kristne tilbyder at 
støtte hende. Efter knap et år har 
Karolin opsparet pengene ved at 
tage overarbejde på jobbet som 
security i lufthavnen.

”Tiden er nu kommet, hvor 
du skal fi nde lokalet,” siger Gud. 

Hun får at vide, at huslejen ligger 
på 20-30.000 kr. om måneden, 
da hun spørger rundt på Amager. 
Det ser umuligt ud, da Karolin 
besøger en veninde på Amager. 
Veninden foreslår, at hun kigger 
på et lokale på gaden. 

“Er det her stedet?” spørger 
Karolin Gud. Han siger ja. 

“Pris Gud!” tænker Karolin fyldt 
af glæde. Huslejen er kun 4000 kr. 
om måneden. 

“Nu starter din rejse, Karolin. 
Du får udfordringer nu, men du 
skal være stærk, og du skal blive 
ved,” siger Gud i hendes hjerte. 

Det følgende år bliver da også 
et af de hårdeste i Karolins liv. 
Hun er i gang med at istandsætte 
caféen, da hendes far dør, og otte 
dage senere dør hendes mor. 
Samtidig kæmper hun en 1-års 
kamp med kommunen om at få 
bevillinger til caféen. Det er en 
hård tid. 

Dæmonen og 
den store engel

Oveni alt det får Karolin store 
rygsmerter og må sygemeldes 
fra sit arbejde. Rygsmerterne, 
forældrenes død og kampen med 
kommunen er for hårdt for Karolin. 

 “Gud, jeg kan ikke mere. Jeg 
giver op. Måske er det dig, der 
stopper det?” spørger hun Gud. 

”Karolin, jeg starter ikke noget, 
som jeg ikke færdiggør, og det 
er ikke mig, der stopper det,” 
svarer Gud. 

Der får Karolin et syn af Jesus 
med en masse engle. 

“Åbn dine øjne og ører,” siger 
Jesus. Karolin ser et fl agermus-
lignende væsen, som stikker 
hende i ryggen, mens hun skriger 
af smerte. 

“Se nu, hvad der sker”, siger 
Jesus. 

Karolin ser en kæmpe engel, 
som råber højt af væsnet. Det 
bliver helt lille og fl ygter.

“Englene er her for at passe 
på dig. I morgen får du dit svar, 
for du skal være helt sikker på, 
at det, du har set her, er rigtigt,” 
fortæller Jesus. 

Karolins rygsmerter forsvinder 

øjeblikkeligt, og næste dag får 
hun en mail fra kommunen. Hen-
des mand åbner mailen. 

“Du har fået dit svar, Karolin. 
Du har fået bevillingen,“ siger 
han.

Karolin græder af lettelse. 

Bombardement 
i baghaven

Mens Karolin fortsætter istand-
sættelsen af caféen, spørger hun 
Gud, hvad caféen skal hedde. I et 
syn viser han hende en tidslinje 
med scener fra hendes barndom 
i Iran, hvor hun og familien blev 
forfulgt, fordi de er assyrere, en 
kristen minoritet. Samtidig var der 
krig mellem Iran og Irak, som de 
også led under. I en af scenerne 
på tidslinjen er Karolin 14 år, og 
familien må sove i haven, fordi 
der er mange bombardementer. 
Sirenerne lyder, og en stor eks-
plosion rammer tæt på familien. 
Karolin vågner af lufttrykket fra 
eksplosionen. Hendes mor griber 
hendes hånd og får hende ned i 
kælderen. 

”Kan du huske dengang, Karo-
lin, der var jeg med jer,” siger Gud. 

Gud var med i fl ugten
Karolins familie må fl ygte fra 

Iran to og to, så de ikke vækker 
mistanke. Karolin er 15 år, da 
hun fl ygter med sin mor. Flugten 
tager næsten en måned, og Gud 
viser Karolin fl ere scener fra den 
hårde fl ugt: Da de kommer over 
grænsen til Tyrkiet, bliver en bus 
ramt af en bombe. Døde men-
nesker ligger på vejen.

 ”Der var jeg med jer,” siger 
Gud. 

En tyrkisk chauffør vil prøve at 
lokke Karolin og moderen med 
sig for at voldtage dem, men 
moderen forstår, hvad han siger til 
en kollega om sine hensigter. De 
slipper fra ham ved at give ham 
lidt penge.

”Der var jeg også med,” siger 
Gud. 

De to kvinder har ikke mad i 
Tyrkiet, men en hotelejer tilbyder 
dem mad, kaffe og fi ne billetter, 
så de kan komme videre. Gud 

var med.  
Karolin og hendes mor kom-

mer til Danmark i 1985, og da 
Karolin hører kirkeklokkerne 
første gang, ved hun: ”her er jeg 
tryg”. Hun ser, at Gud har været 
med hele tiden, også i processen 
med caféen. Derfor vil hun kalde 
caféen Emmanuel, som betyder 
”Gud med os.”

Emmanuel og de syv 
hjælpeprojekter

Mange troede ikke, det ville 
ske, og slet ikke for 50.000 kr., 
men d. 24. oktober 2015 åbnede 
Karolin Café Emmanuel på Mila-
novej 9 på Amager. 

Karolin ved ikke, hvad caféens 
større vision er, så hun spørger 
Gud. I en drøm ser hun engle 
tænde syv bloklys. Gud siger, 
det betyder syv projekter, som 
skal hjælpe hver sin udsatte 
målgruppe, og Karolin skal styre 
projekterne. Han fortæller, at 10 
procent af caféens indtjening skal 
gå til projekterne. 

”Men jeg tjener kun til regnin-
gerne nu,” siger Karolin. 

”Brug det, du har, så vil jeg vel-
signe det,” svarer Gud, og Karolin 
kommer i tanke om drikkepen-
gene. Sidste år fi k caféen 2000 
kr., og i år er det steget til 4300 kr. 
Derfor er fi re af projekterne kom-
met i gang i det små, og Karolin 
har set, at Gud velsigner det. 

”Tag dit kors op, og følg mig”
”Det var historien  om ham, der 

står bag Café Emmanuel, for det 
er Gud,” fastslår Karolin Keyghaldi 
Østergaard, som nu er 46 år. 

Hun har netop fortalt sit vid-
nesbyrd i den lille, hyggelige 
Café Emmanuel, som oser af 
hjertevarme og nybagte boller. 

”Når man siger ja til Gud, skal 
man stole 100 procent på ham. 
Satan prøver at ødelægge, men 
du skal ikke give op. Jeg troede 
på Gud før, men nu ved jeg, hvem 
han er. Jeg har set hans mirakler 
og trofasthed i mit liv,” siger Ka-
rolin K. Østergaard.

Hun begyndte at høre Gud ty-
deligere i takt med, at hun brugte 
mere tid med ham, involverede 
ham i sin hverdag og startede 
med at tro på, at han taler direkte. 

”Det gælder enhver, som tror 
på ham og prioriterer ham først: 
Han vil åbne en verden for dem, 
som de ikke har set før,” mener 
caféejeren.

Men det kræver et offer, på-
peger hun.

”Jeg har spurgt Gud, hvorfor 
han har valgt mig, for jeg tvivler 
og er ikke stærk. ’Du var villig til at 
ofre dig og gå hele vejen, selvom 
det har kostet dig meget,’ sagde 
Gud. Det er Gud, der har givet 
mig styrke til at blive ved. Uden 
ham er jeg ingenting,” understre-
ger Karolin K. Østergaard.

Har offeret så været det værd?
”Jeg kan ofre hele mit liv til 

Jesus, og det vil ikke være nok 
for, hvad han har gjort for mig i 
dette liv og især på korset. Mit 
største ønske er at fuldføre, hvad 
han har lagt i mit hjerte,” siger 
caféejeren, som nu skal ud at 
uddele pengegaver til hjemløse. 

Der er store grin bag disken hos 
Karolin Keyghaldi Østergaard, 

som også har startet bibelunder-
visning i Café Emmanuel

Foto: Mirjam Røgeskov
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Af Samuel Nyman Eriksen-
Dansk Europamission

Den kraftige kirkevækst i Iran 
får præstestyret til at ændre 
forfølgelsesstrategi. Hvor kon-
vertitkristne som Farshid Fathi 
i sin tid fi k fem års fængsel og 
Maryam fi k fi re år, får konvertit-
ter nu 10 og 15 års fængsel i 
Iran. Hvad er årsagen til styrets 
nye, hårdere kurs?

Det har jeg spurgt Mojtaba 
Mohammedi om. Af sikkerheds-
hensyn anvendes dette dæknavn, 
da han er leder i kirken i Iran og 
på egen krop har oplevet, hvorle-
des det iranske præstestyre har 
forsøgt at bremse hans tjeneste. 

- Det er sandt, svarer Mojtaba. 
De sidste seks måneder har 
kristne, der er involveret i kirke-
plantning og ledertræning, fået 
lange fængselsstraffe. 

Det er overraskende og så 
alligevel ikke, da myndighe-
derne i mange år har arresteret 
hundredvis af kristne og forhørt 
og fængslet dem. Indtil for seks 
måneder siden var de længste 
fængselsdomme givet til Farshid 
Fathi, som fi k fem år, og Maryam 
Zargaran, der fi k fi re år.  

Fra drab til undertrykkelse
- For at svare på spørgsmålet 

må jeg give lidt historisk bag-
grund: I 1980’erne dræbte Irans 
regering kirkeledere, eksempelvis 
Hussein Soodmand. Med tiden 
indså myndighederne dog, at 
denne strategi gav dårlig medie-
omtale i Vesten, og de begyndte 
derfor i stedet at undertrykke 
kirker, der holdt gudstjenester 
på farsi for det muslimske fl ertal.

Eksempelvis skulle kirkerne 
give myndighederne lister over 
troende. Hvis nogle af de etniske 
armenske eller assyriske kristne, 
som i Iran har en vis frihed, holdt 
gudstjenester på farsi for musli-
mer, blev de tvunget til at stoppe 
disse – og derfor dannede de 
undergrundskirker.  

Iran ønsker at fremme 
islam i verden

- Iranerne er meget åbne for 
evangeliet. Der er lige nu mange, 

der kommer til Jesus og er villige 
til at gå i fængsel. Enhver iraner 
ved, hvor forfærdeligt det er at 
falde i hænderne på fængsels-
myndighederne i landet, men når 
det gælder troen på Jesus, er det 
noget andet, så er de villige til at 
betale prisen. 

Iranere vælger ikke blot let-

sindigt en anden tro, da de ved, 
hvad det kan koste, men hvis 
Helligånden åbenbarer Jesus for 
dem, og de ser Guds frelsesplan, 
er de villige til at dø for ham. Og 
hvis iranere oplæres i den kristne 
tro i begyndelsen af deres tros-
vandring og bliver døbt, bliver de 
meget hengivne. Så er evangeliet 
fuldt ud åbenbaret for dem, og de 
vil aldrig vende om.

Når myndighederne indtil nu 
har fanget kristne, har de forsøgt 

at skabe frygt i dem ved at sætte 
dem i fængsel, men nu har de 
indset, at korte fængselsstraffe 
ikke virker.  

Myndighederne har forhørt 
tusinder af kristne, voldsomt og 
i isolation, og fået meget infor-
mation fra de indsatte. Nu har de 
ikke brug for mere information, 
men ønsker at straffe de kristne 
hårdt. Regeringen har nu ændret 
strategi og indset, at de kortere 
fængselsstraffe ikke skaber frygt 
i de kristne, da mennesker bliver 
ved at komme til Jesus.  

Det virker ikke
Virker regeringens nye stra-

tegi? 
- Det lyder som en kliché, at 

forfølgelse fremmer kirkevækst, 
men det ser ud til, at endnu fl ere 
kommer til tro nu end før. 

De 80 millioner iranere er det 
eneste folk i verden, der ledes 
af præster. De unge kender 
ikke revolutionen, men ser kun 
korruptionen, politistaten og 
regeringens undertrykkelse og 

uretfærdighed. 
Iranerne vender sig ikke til 

den kristne tro på grund af vores 
gode evangelisering, men fordi de 
ser, hvordan landet ledes ud fra 
islam, og de ser islam, som islam 
virkelig er.  

Hvis styret begynder at dræbe 
kristne igen, vil endnu fl ere kom-
me til tro på Jesus. Også iranere, 
der kommer til Europa, ønsker at 
tage imod Jesus, forskellen er 
blot, at Iran er politistat. 

Hvordan kommer de iranske 
kristne i kirke? 

- Vi har i dag godt satellit-tv 
og sociale medier, og mange 
kommer til Jesus gennem disse 
medier.  

Er der nogen, der ikke kommer 
i undergrundskirken, men kun 

får åndelig føde gennem tv og 
sociale medier? 

Den kristne tro udleves i fælles-
skab. Treenigheden er et fælles-
skab, og Paulus taler om kirken 
som et legeme. 

De nye troende deler typisk 
deres tro med familie og venner, 
og før man ved af det, er der 
skabt en husmenighed. Nogle 
rejser til udlandet, hvor de bliver 
døbt og får ledertræning (blandt 
andet af Dansk Europamissions 
samarbejdspartner Elam, red.)

Derfor er alle kristne i landet på 
den ene eller den anden måde 
med i et fællesskab. Kirken i Iran 
arbejder ligesom kirken gjorde i 
det første århundrede.  

I de senere år har Iran fået 
stor indfl ydelse i Syrien, Libanon, 
Yemen, Irak og Gaza. Modvirker 
de mange tusinde konvertitter i 
Iran denne regionale indfl ydelse 
i Mellemøsten? 

- Det er pinligt for ayatolla-
herne, at millioner af iranere nu 
er kristne. De vil ikke indrømme 
det, men hvis alle iranske kristne 

viste sig offentligt på en gang, og 
det kom i tv, ville vi have et helt 
nyt scenarie i Mellemøsten. Aya-
tollaherne ved det, men udadtil 
viser de magt, er anti-israelske 
og anti-amerikanske, men internt 
bryder deres styre sammen. Der 
er intet, der kan standse vækkel-
sen – de længere fængselsstraffe 
er et forsøg på det.   

Vesten naivitet
Iran indgik for to år siden en 

aftale med Vesten vedr. sit atom-
program, og nogle handelssank-
tioner er blevet lettet. Har denne 
aftale ført til bedre forhold for 
minoriteter, som de kristne, som 
aftalens fortalere hævdede?

- Præstestyret ved, at rege-
ringer i Vesten sidder kort tid ad 
gangen og er afhængige af den 
offentlige opinion. Iran sørger 
derfor for at fremstå pænt i medi-
erne, men fortsætter indadtil den 
samme politik.  

Præstestyret sætter islam før 
mennesker, hvilket legitimerer, 
at mennesker bliver selvmords-
bombere, hvor islam lokker med 
paradis for at dræbe hundredvis 
af mennesker. Et menneskeliv er 
ikke meget værd i islam. 

Derfor har du den forfærdelige 
situation, hvor Vesten ikke forstår 
islamiske terrorangreb, da Vesten 
ikke forstår ideologien bag.  

Det iranske præstestyre ser sig 
selv i krig med de vantro. Rege-
ringen ved, at Vesten prioriterer 
økonomi højt og har et stort ønske 
om at kunne eksportere sine 
varer til Iran, men Iran prioriterer 
anderledes. Iran var lige så over-
raskede som alle andre over, at 
de fi k aftalen, som Obama indgik 
med præstestyret af en eller an-
den grund. 

Irans atomaftale med Vesten 
har givet styret mod til at forfølge 
de iranske kristne endnu mere 
end før. Vesten stopper dem ikke 
og er ligeglade med, hvor mange 
års fængsel, en kristen får, slutter 
Mojtaba.

Kristne med muslimsk baggrund kan ikke mødes i kirkebygninger, kun hemmeligt i private hjem. Modelbillede.

Præstestyret ændrer strategi: 

Hårdere 
domme til 
Irans nye 
kristne
Men antallet af kristne vokser endnu mere.

Det er pinligt for 
ayatollaherne, at 

millioner af iranere 
nu er kristne.

Iranere vælger ikke 
blot letsindigt en 

anden tro, da de ved, 
hvad det kan koste...

Enhver iraner 
ved, hvor for-
færdeligt det 
er at falde i 
hænderne på 
fængsels-
myndighederne, 
men når det 
gælder troen på 
Jesus, er de vil-
lige til at betale 
prisen.
 
– Mojtaba  
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Af Vidar Norberg

I s r a e l  r o s e r 
Danmark, efter 
at udenrigsmini-
ster Anders Sa-
muelsen den 22. december 
2017 besluttede at stramme 
op på betingelserne for dansk 
bistand til NGOer i de palæsti-
nensiske selvstyreområder.

Israels statsminister Benjamin 
Netanyahu nævnte den danske  
beslutning på det ugentlige re-
geringsmøde den 24. december.

– Vi er blevet informeret om 
den danske regerings afgørelse 
om at stramme op på kriterierne 
for støtte til ”palæstinensiske” 
NGOer. Jeg har haft et møde 
med den danske statsminister 
og snakket med ham på telefon 
og også med den danske uden-
rigsminister efter det europæiske 
udenrigsministermøde i Brussel.

Jeg krævede, at de alle stand-
ser støtten til organisationer, som 
støtter terrorisme og fremmer 
boykot af Israel. 

Danmark har vedtaget et så-
dant skridt. De er ikke de første 
og heller ikke de sidste. Vi vil fort-
sætte på denne linje, sagde Ne-
tanyahu i en pressemeddelelse.

Ny dansk politik
Sagen startede, fordi et kvinde-

center i Burqa blev opkaldt efter 
Dalal Mughrabi, som var med til at 
dræbe 37 civile israelere i 1978. 
Da det kom frem, standsede 
Anders Samuelsen støtten til 
Women’s Affairs Technical Com-
mittee (WATC).

– Jeg blev forarget over, at 
WATC, som hævder, at de ar-
bejder for menneskerettigheder, 
ikke bare forherligede en terrorist, 
men også misbrugte tilliden fra 
et gavmildt folk som det danske, 
sagde Anders Samuelsen.

”Det er vigtigt, at der er tillid til, 
at dansk bistand går til de rigtige 
formål. Derfor iværksatte jeg den 
danske undersøgelse i sommer, 
og derfor har jeg i dag besluttet, 
at der fremover skal være nye og 
strammere betingelser for modta-
gelse af dansk bistand. 

Der er samtidig stærke bi-
standsfaglige grunde til at foku-
sere på færre organisationer. Det 
vil betyde, at en række af de or-
ganisationer, der får midler i dag, 
ikke vil få dansk støtte i fremtiden, 
og vi vil derudover føre en ekstra 
skarp kontrol med anvendelsen 
af støttemidlerne fremadrettet 
og følge op på dokumenterede 
påstande om organisationer, der 

ikke lever op til deres forpligtel-
ser,” sagde Anders Samuelsen 
ifølge en pressemeddelelse fra 
Udenrigsministeriet den 22. de-
cember 2017.

Roser Danmark
– Hovedproblemet er, at de 

europæiske giverlande ikke tjek-
ker, hvad pengene går til. I Dan-
mark ser vi en regering, som har 
gjort et stort arbejde og efterfor-
sket sagen i seks måneder. De 
fandt ud af, at pengene ikke gik til 
det, de skulle, sagde direktør  Ron 
Brummer i Radio Kans engelsk-
sprogede udsendelse. Brummer 
er leder i ”Departementet for 
strategiske sager”.

Han synes, det er opsigtsvæk-
kende, at et af Europas mest 
liberale lande, som støtter palæ-
stinenserne, nu stiller nye krav 
for midler til de palæstinensiske 
organisationer. 

– Jeg synes, Danmarks afgø-
relse bør tjene som en rollemodel 
for andre europæiske nationer. 
De bør gennemgå brugen af pen-
ge, som gives til palæstinensiske 
organisationer, sagde Brummer.

Penge til terror
Som eksempel på misbrug af 

bistandsmidler nævnte Brummer 

organisationen Human Rights & 
International Humanitarian Law 
Secretariat. Han sagde, at den 
støttes af Danmark, Sverige, 
Schweiz og Nederland.

– De skulle pege på menneske-
rettighederne, men dette er den 
mest notoriske BDS-organisation 
(Boykot, De-investering og Sank-
tioner), som aktiviserer mange 
andre BDS-organisationer rundt 
om i verden. 

Brummer sagde videre, at der 
er mange andre organisationer, 
som årligt får millioner af dollar 
og milliarder af euro fra euro-
pæiske lande. Han tilføjede, at 
skattepenge også havner hos 
terrororganisationer.

– Det er organisationer, som 
har forbindelser til ”Folkefronten 
for Palæstinas Befrielse” (PFLP) 
og andre organisationer. Det er 
ting, som vi ikke kan kommentere 
på radioen, sagde Brummer.

Departementet for strategiske 
sager blev oprettet af statsmi-
nister Benjamin Netanyahu for 
et par år siden med det formål 
at bekæmpe delegitimiseringen 
af Israel.

Israel roser danske krav 
til bistand i PLO-områder

Danmarks udenrigsminister 
Anders Samuelsen mødte Israels 
statsminister Benjamin Netanya-
hu den 17. maj 2017. Senere viste 
det sig, at danske bistandskroner 
gik til palæstinensiske NGO’er, 
som støtter terror mod Israel, og 
det fi k Anders Samuelsen til at 
fastfryse den danske støtte.
Foto: Haim Zach, GPO

14 kristne skuddræbt efter 
nytårsgudstjeneste i Nigeria 
14 døde og 12 blev såret under et angreb mod kristne i byen 
Omoku kort efter midnat den 1. januar. Politiet i delstaten 
Rivers i det sydlige Nigeria har indledt en menneskejagt 
på gerningsmændene.

Ofrene var på vej hjem fra en nytårsgudstjeneste, da de blev 
angrebet. Et familiemedlem til et af ofrene oplyser, at gernings-
mændene åbnede ild mod kirkegængerne en halv time efter midnat 
natten til mandag.

Omoku ligger i delstaten Rivers i Nigerdeltaet i den sydøstlige del 
af Nigeria. Området er kendt for dets store forekomster af olie, men 
også for at være hjemsted for mange magtfulde kriminelle bander.

Nnamdi Omoni, der er talsperson for politiet i Rivers, oplyser 
til AP, at antallet af ofre for angrebet endnu ikke kan bekræftes.

Politiet har indledt en menneskejagt på ”banditterne for at sikre, 
at de bliver anholdt og retsforfulgt”, siger Nnamdi Omoni.

Bodil

Indonesien giver ’jule-amnesti’ 
til over 9.000 kristne fanger
Ifølge Jakarta Post har Indonesiens 
justits-og menneskeretsministerium 
den 25. december 2017 reduceret 
fængselsstraffe for 9.333 kristne.

Ialt 175 af fangerne blev løsladt, efter at 
de havde fået eftergivet deres straf, oplyste 
en embedsmand fra ministeriet under et 
pressemøde. Strafnedsættelsen afhænger 
dog af, hvilken type kriminalitet, fangerne 
er dømt for, forklarede han. 

De øvrige fanger fi k nedsat deres straf 
med min. 15 dage og max. to måneder. De 
fanger, der allerede har afsonet mellem 
et og tre år, fi k de længste nedsættelser.

En af de kristne fanger er Jakartas 
tidligere guvernør, Basuki “Ahok” Tjahaja 
Purnama. Han blev i 2016 idømt to års ubetinget fængsel for 
påstået blasfemi på baggrund af et forfalsket Facebook-opslag. I 
virkeligheden havde Ahok advaret mod at bruge Koranen til politisk 
vinding. Sagen førte til protester og Ahok blev dømt, selv om den 
ansvarlige for den falske video senere tilstod og blev dømt for det.

Ahoks to-års fængselsdom blev kun reduceret med 15 dage.
Bodil

Tidligere guvernør 
”Ahok” fi k eftergivet 
15 dage af sin straf 
for ”blasfemi mod 
Koranen”. 

Myndighederne havde forsøgt at beskytte de kristne under 
julefejringen ved at placere over 200.000 sikkerhedsstyrker 
omkring kirkerne. Alligevel lykkedes det IS at dræbe 10 i en 
koptisk kirke i udkanten af Kairo.

Kirkens døre blev lukket, straks efter at der blev åbnet ild, men nogle 
kugler gik direkte gennem bygningen. Også en betjent udenfor samt 
en af gerningmændene blev dræbt i den efterfølgende skudveksling. 
Politiets indsats hindrede dog terroristerne i at detonere deres med-
bragte bomber. 

Egyptens kristne har oplevet voldsomme angreb med mange dræbte 
de seneste år, bl.a. i forbindelse med påske- og julefejringer.

Bodil

800.000 beder FN beskytte 
forfulgte kristne i Mellemøsten
Over 800.000 personer fra hele verden har underskrevet 
et opråb til FN om beskyttelse for kristne i Mellemøsten. 
Opråbet, som blev afl everet i sidste uge, er en del af Open 
Doors kampagne ”Hope for the Middle East”.

Opråbet beder FN beskytte kristne og andre minoriteter i Irak og 
Syrien og anerkende de religiøse lederes rolle i genopbygningen 
efter IS’ ødelæggelser, skriver World Watch Monitor.

Den 12-årige Noeh og hans far, Hathem, som måtte fl ygte fra 
byen Karamles i Nord-Irak, overrakte opråbet til bl.a. repræsen-
tanter for FNs generalforsamling. 

– Jeg føler mig meget trist over det, som skete, siger Noeh i 
en video fra hans første besøg i hjemmet, siden IS blev besejret.

I sit udbrændte soverum fandt Noeh nogle marmorkugler, som 
han plejede at lege med. Han tog dem med sig og gav dem til FN-
lederne i New York for at få dem til at huske hans folk og deres 
behov for genopbygning.

- Jeg er fortsat meget ivrig efter at komme tilbage til min landsby. 
Dette er vort land, siger Noeh.

KPK/Bodil

Den 12 årige Noeh, som her besøger sit udbrændte hjem i byen 
Karamles i Nord-Irak, overleverede opråbet til FN. Foto: Åbne Døre.

2700 år gammelt segl fra Israel 
bekræfter bibeltekster
Arkæologer i Israel har fundet et ældgammelt segl af ler 
nær Grædemuren i Jerusalem. Fundet menes at underbygge 
Bibelens ord om, at der har været guvernører i Jerusalem.

Seglet, der er på størrelse med en mindre mønt, har indgraveret 
teksten ”til byens guvernør” på hebraisk. Der er også en illustration af 
to mænd, som står overfor hinanden.

- Det er et meget sjældent fund, og det er meget vigtigt, fordi vi 
indtil nu kun har kendt til udtrykket ”byens guvernør” fra Bibelen, siger 
Shlomit Weksler-Bdolah fra de israelske antikvitetsmyndigheder.

På lerstykket står der ikke noget navn på guvernøren eller byen. 
Alligevel mener Shlomit Weksler-Bdolah, at det henviser til Jerusa-
lems guvernør. Nu skal fundet, som dateres til 700 år før Kristi fødsel, 
underkastes en grundig undersøgelse.

Bodil

Egypten: 10 koptere 
dræbt i juledagene
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Djurslands Efterskole har 
startet året med at udvide 
antallet af valgfag. Nu bli-
ver der mulighed for at 
deltage i faget ’LifeSkills’. 

Det nye valgfag går kort og 
godt ud på at gøre eleverne 
klar til de udfordringer, man 
møder, når man engang fl ytter 
hjemmefra.

Læreren i faget hedder 
Jonas Kiil Sørensen, og for 
ham giver det god mening at 
undervise eleverne i alt fra at 
lappe en cykel til at lægge et 
regnskab. 

- Mange af tingene er nogle, 
jeg først selv har tillært mig ef-
ter, at jeg fl yttede hjemmefra, 
så jeg synes, det giver god 
mening, siger Jonas.

Han har i et F acebookop-
slag opfordret folk til at give 
eksempler på ting, som de 
unge ville have nytte af at 
lære, og her kører debatten 
lystigt.

- Vi har et hold på 17 elever, 
der har valgt det første gang, 
og det er egentlig en fi n sjat. 
Skolens motto er #dufårguld-
medhjem”, og her får eleverne 
guld med hjem i form af kon-

krete skills, de kan bruge i 
fremtiden.

Nogle emner, der går igen 
i forslagene, er ting som at 
lave en selvangivelse, et CV 
og at tegne en forsikring, og 
det overrasker Jonas Kiil Sø-
rensen, som egentlig havde 
tænkt det mest praktisk. 

- Det handler om, at vi gerne 
vil forberede eleverne på et 

virkeligt liv efter efterskolen, 
så det er et fag, hvor man skal 
lære alt det, der skal læres, før 
man fl ytter hjemmefra. Tanken 
var af praktisk karakter, så det 
kommer også til at handle om 
at lappe en cykel, bore et hul i 
væggen og binde en butterfl y, 
men det får nok også noget 
med de andre ting at gøre, 
siger han.

Der er mange udtryk, som 
eleverne på Efterskolen 
Lindenborg hører igen og 
igen:  At dit liv skabes og 
udfolder sig lige så langt, 
som du vil åbne dig: I et 
samspil med andre, i et 
samspil med det, der er 
større end dig selv og i et 
samspil med verden om-
kring dig.

Efterskolen Lindenborg er 
en musik- og idrætsefterskole 
og blev i 2012 bygget op om-
kring et tidligere DGI-center. 
Den ligger smukt ned til den 
inderste del af Roskilde Fjord 
og er ideel som ramme for en 
stærk idrætslinje. Skolen har 
alle de nødvendige faciliteter, 
både ude og inde – foruden 
vandet lige ved siden af. 

Idræt i stor stil
Skolens rammer giver mu-

lighed for at dyrke volley, 

fodbold, løb, idræt, fi tness og 
roning. I samarbejde med an-
dre efterskoler er der løbende 
turneringer og idrætsdage 
hele året igennem.

Musik med muligheder
Vælger man skolens musik-

linje, stiller skolen musikalsk 
udstyr til rådighed foruden ad-
skillige lærere med både mu-
sikpædagogiske uddannelser 
og stor erfaring bag sig. Her er 
mulighederne sang, band og 
dans inkl. soloundervisning.

Gennem undervisning, per-
formance, indspilninger og 
koncerter kan eleverne løfte 
deres musikalske niveau be-
tydeligt, både hvad angår 
tekniske færdigheder og mu-
sikforståelse generelt.

Menneskesyn tæller
Efterskolen Lindenborg har 

tænkt en del over, hvordan et 
kristent tilværelsessyn om-

sættes i praksis. Derfor er 
den ugentlige samling, ’Con-
nect’ vigtig for skolen, for her 
fokuseres der på ”min egen 
udvikling, på min indlevelse i 
verden omkring mig og på det, 
der er større end mig selv.” 

Hjælper fattige
i Rumænien

Skolens menneskesyn om-
sat i praksis kommer fx til 
udtryk i et fokus på skolebørn 
i Rumænien. Ved hjælp af 
et julemarked i november 
og sponsorløb i foråret sam-
ler eleverne hvert år ind til 
trængte børn og familier i et 
af Østeuropas fattigste lande.

Efterskolen Lindenborg har 
rødder i Det Danske Missions-
forbund, og optager normalt 
ca. 90 elever på 9. og 10. 
klassetrin. 

/Red.

DE vil lære elever at lappe
cykler og lave regnskab
Djurslands Efterskole har sat et anderledes valgfag på skemaet.

Med det nye valgfag ’LifeSkills’ lærer eleverne praktiske fær-
digheder, som man får brug for, når man fl ytter hjemmefra.

”Plads til mig selv 
og plads til andre”  
På Efterskolen Lindenborg ønsker man, at eleverne opdager egne evner og 
muligheder, og  at de også ser ud over sig selv og får øje for verden udenfor.

Lindenborg Efterskole er bygget op omkring et tidligere DGI-center og har en stærk idrætslinje.

Lindenborg Efterskole ligger ned til Roskilde Fjord og optager normalt omkring 90 elever.
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Kære forældre! 
Jeg er forstander på en efterskole i Kolding, som jeg er rigtig stolt af.
Jeg skriver til jer, fordi jeg gerne vil fortælle jer lidt om, hvad vi synes, der er vigtigt, når man 
skal vælge efterskole til det dyrebareste, vi har - vores børn.
Som medarbejdere på Efterskolen Kildevæld er vi drevet af en dyb kærlighed til teenagere 
og en stor glæde ved at se, at den enkelte lykkes og oplever at kunne udfolde sit potentiale. 
Vi elsker hverdagen med skønne, udfordrende, skrøbelige, kreative, ufærdige teenagere, 
men det er også hårdt arbejde og godt håndværk. Vi har nemlig en ambition om, at man 
som elev hos os skal blive lidt mere tolerant og åben. Man skal blive dygtigere på mange 
forskellige områder og ikke mindst blive udfordret på tro og tvivl.
- Som en kristen skole har vi et stort ønske om, at eleverne skal opleve en glad og positiv 
kristendom med en hverdag præget af tryghed, latter og lovsang.
- Fagligt er vi topambitiøse på elevernes vegne - uanset om målet er topkarakterer og 
gymnasieliv, eller om man kommer med en ”skramlet” skolegang bag sig eller er ordblind.
- Vi niveaudeler undervisningen i hovedfagene for at alle vores elever – både dem, der har 
det let med undervisningen, såvel som dem, der har det svært i et fag, skal opleve et opti-
malt læringsmiljø. Det koster en masse lærerressourcer, men vi synes, at det er det værd.
Da vi gerne vil udvide elevernes horisont, skal man ikke vælge en bestemt linje, men eleverne 
kan vælge mellem en lang række spændende valgfag.
Vi er rigtig gode til fodbold, musik, dans og teater, men som sagt er der en masse
spændende muligheder at vælge imellem hos os.
Når man er på efterskole, skal man opleve det som sit andet hjem, derfor går vi meget op 
i ikke at være sure lærere, men tydelige og imødekommende voksne, som eleverne både 
kan grine og græde sammen med.
Når man kommer tilbage fra weekend eller ferier, skal man opleve at være tryg og glad for 
at være tilbage på skolen, fordi der er nogle venner som holder af én.
Nu ved I lidt om, hvad vi tænker, og vil I høre mere, så er I altid velkommen til at besøge os.

De bedste hilsner fra
Poul Jørgensen 
Forstander

KskalILDEVÆLD E  erskolen Kildevæld
Tlf. 75524777/20110514

  www.e  erskolen-kildevaeld.dk
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Anmeldt af Ove Klausen

Mange af de livsproblemer, vi 
står med i dag, begyndte med 
ungdomsoprøret og de glade 
60’ere. Da fi k vi en opfattelse 
af, at der ikke var grænser for 
hverken samfundsudviklingen 
eller den personlige udvikling.

Preben Kok mener, at mange 
af vores skuffelser, frustrationer 
og nederlagsfølelser skyldes, at 
vi har nogle urealistiske forvent-
ninger til, hvad vi kan og bør. Han 
anbefaler, at vi skal indse, at vi 
ikke kan styre og kontrollere alting 
- og ikke skal det. Og det ligger 
der en befrielse i, for så behøver 
vi ikke at føle os skyldige over 
ikke at kunne klare mere, end 
det faktisk er menneskeligt muligt.

Han synes, at vi skal ”genind-
sætte evnen til at sige ’jeg kan 
ikke’ ”. 

Moderne mantraer
modsiges

Om det moderne mantra, at 
hvis du kan tænke det, så kan du 
gøre det, skriver han: ”det er da 
en skør tankegang, for man kan 

tænke sig til så utrolig meget, som 
man ikke kan gøre. Meget syge 
mennesker kan også sagtens 
tænke sig til helbredelse, uden 
at kunne gøre sig raske.”

Han kritiserer også, at stres-
sede og udmattede tilbydes 

værktøjer til at 
arbejde med sig 
selv med i stedet 
for at få mulighed 
for hvile. ”Når folk 
bliver trætte, så 
skal de i første 
omgang have en 
sofa, ikke et ar-
bejdsredskab.”

Magtesløshed 
- en styrke?

Preben Kok 
opfordrer til, at 
vi tør være mag-
tesløse og ikke 
gå efter for hur-
tige svar, der al-
ligevel ikke løser 
de t  egent l ige 
problem. Vi skal 
endda turde lade 
noget ,  der  er 
slemt, blive vær-

re for så at opleve, at det er, når vi 
er mest magtesløse, der kan vise 
sig en ofte uventet forløsning og 
ny indsigt i livet.

Som eksempel bruger han de 
to disciples vandring til Emmaus. 
De går og er kede af, at Jesus 

er død, og Jesus kommer og 
går sammen med dem, men de 
genkender ham ikke. Han giver 
sig ikke straks til kende og løser 
deres problem, men lader det 
faktisk vokse ved at spørge ind til 
det. Først da deres vandring er 
ved at være til ende, opdager de 
pludselig, at det er den opstandne 
Jesus, de har gået sammen med.

Alment menneskelig
Preben Kok har været præst og 

sygehuspræst gennem 40 år og 
mødt mange menneskelige kriser 
og lidelser, også i sit eget liv i form 
af angstanfald, fortæller han.

Han bruger mange eksempler 
til at underbygge og illustrere sine 
synspunkter, så de ikke bliver tør 
teori. De tager udgangspunkt i le-
vet liv og taler ind i det liv, vi lever.

For ham selv spiller  troen en 
rolle, men de råd, han giver, er 
alment menneskelige og ikke 
afhængige af, om man er troende 
eller ej.

Preben Kok: Slip livet løs
132 sider • 229,95 kr.
Tiderne Skifter

Vi skal ikke styre
og kontrollere alting

Anmeldt af Josua Christensen

”sorg (og hertil vil jeg tilføje: 
alle former for hård modgang) 
er den eneste form for arbejde, 
der er ulønnet, men ikke frivilligt, 
krævende, men uden kontrol, 
forudsætter visse kompetencer, 
men der er ingen læretid…” s.8

Sognepræst Lone Vesterdal, 
er godt klar over, at robusthed 
og resiliens er nutidens hotte 
begreber. Hun har selv været 
på store danske virksomheder 
og holdt oplæg for tusindvis af 
ansatte. For hvordan får vi styrke 
til at takle modgangen? 

Hvordan står 
jeg fast i modgang?

Svend Brinkman og andre 
prominente danskere har for 
længst vingeskudt den blinde 
tiltro til den menneskelige evne, 
at fi nde styrke i sit eget indre. 
Derfor tager Lone Vesterdal fat i 
den kristne tro og ser nærmere 
på begrebet ’magtesløs’ - på den 
måde er bogen i samme bold-
gade som Preben Koks ’Skæld ud 
på Gud’, ærindet er det samme, 
nemlig at rette fokus mod Gud i 
stedet for den navlebeskuende 
og selvtilstrækkelige mindfulness. 
Formen er til gengæld en anden. 
Lone Vesterdal bruger kunst og 
litteratur til at sætte sine pointer i 
relief. Hun tager fat i et par bøger 

fra mennesker, der har oplevet 
store tab, og diskuterer deres 
forhold til sorg, savn, robusthed 
og Gud. Ikke overraskende kon-
kluderer hun anderledes end 
ateisten, som ville ønske, at der 
i kristendommen fandtes klare 
svar på, hvor hans døde barn nu 
befi nder sig.

Det største i det mindste
Bekendelserne til det kristne 

trosgrundlag er klare, faste og 
ikke tågede metaforiske abstrak-
tioner. Og det er, hvad der er brug 
for! Troen som klippegrund etab-
leres nemlig ikke i et hårdt prøvet 
sind, som symbolske fantasier, 
men i en total blottet ærlighed. 

Troen på ’Det 
største i  det 
mindste’, som 
hun kalder det, 
er overgivelsen 
til den sandhed, 
a t  Gud se lv 
deltager i vo-
res virkelighed. 
Gud er  i kke 
blot skaberen, 
som igangsæt-
ter, men også 
Jesus, som gri-
ber fundamen-
talt ind i tilvæ-
relsen og går 
med os igen-
nem hele livet.

”Gud er på færde i det, der 
ikke ser ud af noget: et spæd-
barn og en korsfæstet. Det vil 
med andre ord sige, at i krybben 
og på korset er de ubegribelige 
kræfter til stede, som skaber, 
opretholder og bærer verden 
og os. Universets samlede 
energi i krybben og på korset. 
Paradoksalt, fornuftsstridigt 
og alligevel helt sandt i kristen 
forstand. Denne pointe betyder 
noget for os, når vi er truet af 
livets modgang. For så er kri-
stendommens grundsandhed, 
at Gud er til stede i det ringeste. 
Og når det er sådan, så er han 
vel også til stede i det ringeste i 
mit liv?” s.68         

Det er kristendommens styrke, 
i sand forkyndelse, at mennesket 
så at sige inviteres med i maskin-
rummet. For når Paulus taler om, 
at evangeliet er dårskab, så kan 
man meget nemt forvisse sig om 
dette, når man læser intellek-
tuelle menneskers forsøg på at 
undskylde tidligere tiders naive 
kristendom. Men enten tror man 
på, at Gud blev menneske for at 
leve som en af os og dø og opstå 
for os alle, eller også står man ul-
timativt alene i sorg og modgang. 

Er der et evigt liv med Gud, 
så er livets modgang, ja selv dø-
den, trods alt ikke ubærlig. Lone 
Vesterdal bruger billedet med ma-
skinrummet fra en historie om et 
krydstogtskib, hvor passagererne 
ikke ønskede at se dette, fordi de 
var nervøse for, hvordan noget 
så skrøbeligt kunne fragte dem 
tværs over Atlanten. 

Det er jo netop kristendom-
mens kerne, at alt lægges åbent 
frem - og kun ved at vandre i tro, 
altså ved at prøve troen af, får vi 
vished om, at det kan bære i liv 
og i død. 

Lone Vesterdal: Robust - Om 
tro og magteløshed
154 sider • 199,95 kr.
Eksistensen

Hvordan få en robust tro?

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Udover at være en læges biografi , så er bogen et velskrevet, 
velegnet og velunderbygget debatoplæg til samtale om store 
etiske emner ud fra både et etisk og kristent livssyn. 

Det er spændende, netop fordi Dorph skriver ud fra egne erfa-
ringer både som patient og læge, så også lægfolk kan forstå det 
lægefaglige i samspil med vor tids etiske udfordringer og politiske 
prioriteringer. Bogen er i to dele: første del er biografi sk, anden del 
er emner til diskussion. 

Biografi  
Dorph skriver om den megen lægesnak, han hørte i sin barndom, 

hans kristentro som katolik, en skolegang præget af ordblindhed 
samt livstruende sygdom som 16-årig, og de overvejelser det gav 
både dengang som patient og senere som læge. Hvad stiller man op 
i praksis? Og hvordan skal man som læge kommunikere om alvorlig 
sygdom? Dorph ville have foretrukket at få den fulde ubehagelige 
sandhed at vide, at sandsynligheden for overlevelse var ringe. Et 
motto i bogen er ”at kunne lytte til patienterne er helt afgørende 
for at opnå det bedst mulige grundlag for behandlingen af dem”. 

På trods af sygdom og svaghed gennemfører Dorph sin lægeud-
dannelse. Han er nødt til af økonomiske grunde at kombinere sin 
studietid med fl ere lægerelevante jobs, som senere viser sig nyttige 
i de mange opgaver som læge og overlæge forskellige steder, bla. 
på Dronning Ingrids Hospital i Grønland, mest i det jyske, og sidst 
som overlæge på Kolding Sygehus.  Han beskriver de mange tanker 
og beslutninger, der har præget hans karriere, bla. problematikken 
om at afstå fra abortindgreb grundet sin kristne tro, hans forhold til 
tobaksrygning på arbejdspladsen og meget mere. 

Emner til diskussion
Dorph fortæller meget levende om diagnoser som åreforkalkning, 

blodprop i hjertet og forhøjet blodtryk, så det har almen interesse. 
Der er kapitler om kommunikation mellem patienter og personale, 
klagesager, holdninger til døden, behandling af kroniske lidelser 
og terminale tilstande, samt yderst spændende kapitler om livets 
afslutning, livsforlængende behandling og aktiv dødshjælp. På 
trods af disse dystre emner har det været berigende at læse om, 
såvel som kapitlet om alternative behandlinger, da det maner 
til eftertanke og belyser nye perspektiver. Netop Dorphs meget 
kvalifi cerede lægefaglige tilgang er derfor et glimrende grundlag 
for relevante diskussioner, og for ham er det at være læge et kald, 
ikke bare et arbejde.

Anton Dorph-Petersen: Et liv som læge
237 sider • 245 kr. 
Queenswood

 Kaldet til et
liv som læge  
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  Find DE på Efterskolernes Aften 

den 10.  januar 2018 kl. 18.00  

    #dufårguldmedhjem

Det er næsten for godt til at være sandt! Men den er god nok. Uanset hvor langt du
skal køre, så snyd ikke dig selv og din teenager for et besøg på Djurslands Efterskole. 

Oplev skolen, og hør om vores hverdag med sport, musik, Gud og mange andre
aktiviteter og mærk hvad vi mener med, at her får du guld med hjem!

Vi er klar med en lækker middag til tre – ring fluks og bestil bord, og slip for opvasken!

Bestil fluks bord til 
jer på 86 31 75 33

!

Vi sætter spor hos den enkelte elev – ikke ”bare” som skole, men som mennes ker 
og i livet med Gud! Se, dét er personligt guld, ligesom alle de nye venner du får 
som elev her. Så; vi ses for enden af regnbuen ...

–FOR OPVASKEN!

SPIS
OG

SLIP

Oplev mere på djurslands.dk
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Af Karin Juul 
Jensen

Irene voksede 
op i en kristen 
sammenhæng, 
hvor det profetiske ikke var 
noget, man snakkede om. 
Hun vidste derfor ikke, at 
nogle af drømmene hun fi k, 
var profetier.

- Det var ikke sjovt. Meget af 
det, jeg drømte om, var krige, 
ulykker og forfærdelige ting, som 
efterfølgende gik i opfyldelse, 
så jeg bad Gud om at tage den 
evne fra mig, og det gjorde han, 
husker Irene. 

Mange år senere, da hun 
begyndte at komme i Holstebro 
Oasekirke, fik hun budskaber 
under gudstjenesten, som hun 
oplevede at skulle dele med me-
nigheden. Hun havde i alle årene 
været vant til at dele vidnesbyrd, 
som nu fi k en profetisk dimension, 
og hun bad igen til Gud – denne 
gang om, at han måtte give hende 
nådegaven igen, hvis han kunne 
bruge den til noget positivt.

Spiren til profetskolen startede 
med en drøm. I drømmen befandt 
hun sig i menigheden, og Niels 
Peter Dalsgaard fra Oasekirken 
i Silkeborg stod foran hende og 
sagde: ”Du skal gå i det profetiske 
– og du skal gå nu! Du skal ikke 
gå alene”, mens han pegede hen 
over skulderen på hende, som 
for at vise hende, at andre skulle 
følge efter.

- Jeg var sikker på, at jeg 
skulle følge efter en anden i det 
profetiske, for jeg kunne ikke tro, 
at Gud ville bruge mig til det. En 
aften, hvor vi havde lovsang og 
vidnesbyrd i kirken, fremlagde jeg 
min drøm for at få andres vurde-
ring af den. Flere trådte frem og 
sagde: - Jeg tror, jeg er en af dem, 
der står bagved og skal følge efter 
dig. Men ingen oplevede, at det 
var dem, der skulle lede… 

I dagene der fulgte, kørte en 
børnesang, Irene tidligere havde 
skrevet, rundt i hovedet på hende. 
”Når Gud siger gå, så vil jeg gå.” 
Efter samtaler med både sin 
præst og andre kyndige udi det 
profetiske blev det bekræftet med 
andres profetiske budskaber, at 
det var nu, hun skulle i gang med 
at stå for profetskolen NAVI. 

- Okay så, tænkte jeg. Jeg 
havde været så bange for at gå 

for tidligt eller gå forkert, men nu 
var det tid at gå. Min præst Peter 
Sode Jensen og jeg tog over 
til Merete Simonsen og Metus 
Kristensen, som havde holdt 
Profetskole ud fra Silkeborg Oa-
sekirke, - og meget opmuntrede 
og spændte tog vi hjem og satte 
projektet i gang.

De inviterede både deres egen 
menighed og andre til det første 
NAVI kursus i 2015, hvor 20 fra 
menigheden deltog. I år startede 
de ud med 43 deltagere fra Lem-
vig, Aulum, Videbæk og Holste-
bro. Der var deltagere fra mange 
forskellige kirkelige retninger. 

- Det var en kæmpe velsig-
nelse og styrke for holdet. Det 
var lidt, som det bliver på den 
nye jord, hvor vi skal opleve at 
være ét legeme uanset hvilken 
bogstavkombination, vi kommer 
fra, smiler Irene. 

NAVI – en profetskole 
bliver født

Kurset er bygget op omkring 
bogen Basic Training for the 
Prophetic Ministry af Kris Val-
loton fra Bethel Church School 
of the Supernatural, Redding, 
Californien. 

I Apostlenes Gerninger 2, 17-
18 står der: - Det skal ske i de 
dage, siger Gud: Jeg vil udgyde 
min ånd over alle mennesker. 
Jeres sønner og døtre skal pro-
fetere, jeres unge se syner, jeres 
gamle skal have drømme. Selv 
over mine trælle og trælkvinder 
vil jeg udgyde min ånd i de dage. 
Og de skal profetere.

- Vi tror på, at alle kan komme 
til at modtage profetiske budska-
ber fra Gud. Helligånden taler 
og holder ikke op. Det er som en 
radiokanal, vi skal lære at stille 
ind på. Der er konstant radio-
bølger i rummet, men vi kan kun 
høre radioprogrammet, når vi har 
antennerne ude og stillet ind på 
den rigtige kanal. Faktisk tror vi 
også, mange i forvejen gør det, 
uden at de er bevidste om, at det 
er det, de gør – fx når vi bliver 
mindet om en person, der har 
brug for hjælp eller omsorg, når 
præsten beder Gud inspirere sin 
prædiken, og når man søger Gud 
i forhold til det, dagen vil bringe. 
Jeg tror ofte, vi selv tager æren 
for nogle af de gode indskydelser, 
vi får, hvor det i virkeligheden er 
Helligånden, der har født det frem 
i vores indre. 

I 1. Kor 14, 1 står der: Jag 
efter kærligheden og stræb efter 
åndsgaverne, især efter at tale 
profetisk. 

- Det er noget, vi alle er kaldet 
til at gøre, og dog fylder det så lidt 
i mange kristne sammenhænge. 
Når vi underviser i det, bliver 
der en større bevidsthed om det 
profetiske, og jeg tror faktisk, 
de fl este på kurset fi k ord eller 
billeder til andre. For mange var 
det første gang, og de blev over-
raskede over, at det ”virkede”. 
Deres budskaber blev ofte mødt 
med genkendelse. 

Der blev på kurset lagt vægt 
på, at profeti primært skulle 
bruges til opbyggelse, formaning 
og trøst. 

Opbyggelse betyder ”at bygge 
op.”

Formaning betyder, ”at kalde 
nær.” (til Jesus) 

Trøst betyder ”at opmuntre.”
Vi er alle skabt i Guds billede, 

- og alle skabt til at være Guds 
børn. Vi er sat til at fortælle men-
nesker, hvilken identitet de bærer 
i sig: Nemlig det nye menneske, 
som Gud har skabt dem til at 
være. Vi er sat til at kalde guldet 
frem i mennesker.

- På kurset opfordrede vi til 
frimodigt at dele de indskydelser, 
der kom til deltagerne. Nogle gan-
ge blev der ramt helt ved siden af, 
eller det var noget, der ikke gav 
mening lige nu og her, - men som 
måske vil gøre det senere i livet. 
Det skal der også være plads til, 
når man øver sig. Vi skrev de pro-
fetiske ord ned, vi fi k til hinanden, 
så vi kan gå tilbage og læse dem 
senere. Vi mener, at profetiske 
budskaber bør overleveres med 
en ydmyghed og plads til, at pro-
feten kan ramme ved siden af. Vi 
advarer derfor mod at sige: - Gud 
har sagt til mig… men mere at 
sige – Jeg oplever, at jeg får et 
ord eller billede til dig… Hvordan 
passer det ind i dit liv?  

Ved slutningen af kurset var 
der en hel lørdag til undervisning 
og øvelser. Nogle af dem, der i 
første omgang ikke troede, at de 
havde gave til at gå i det profe-
tiske, fi k adskillige budskaber til 
andre i den store gruppe, som 
blev modtaget med genkendelse. 
Også under lovsang og bøn blev 
der forløst profetiske budskaber, 
og én oplevede at le og danse i 

ånden. 
- Det ville nok have virket 

voldsomt den første aften, men 
der var så trygge rammer, at det 
var der også plads til. På kurset 
har vi også lært at skelne mellem 
at vandre i den profetiske gave, 
som alle kan få lov til - og så det 
at være en profet. En profet er født 
med et kald ind over sit liv, eller får 
det ved sin omvendelse, og det er 
et kald, der varer resten af livet.

Den profetiske nådegave går 
i sin enkelhed ud på at lytte til 
Gud og give det videre, som han 
minder dig om, og de forskellige 
metoder blev præsenteret på kur-
set. Det kan være gennem visio-
ner, drømme, Bibelen og meget 
mere. Der var fx en, som oplevede 
indre lægedom for en traumatisk 
periode gennem en profetisk 
tegning til sang og musik. 

- Vi underviste også om sande 
og falske profeter, siger Irene. - 
Hvis man ikke er uddannet i at 
håndtere det profetiske, kan det 
være farligt. Nogle kan vildlede 
både sig selv og andre med det 
profetiske. Hvis en profet agerer 
i modstrid med kendetegnene for 
de sande profeter, bør man være 
opmærksom og skeptisk. 

Sande profeter 
- Deres lære er i overensstem-

melse med Bibelen.
- De overlader frihed til, at 

andre mennesker kan have an-
derledes tolkninger og opfattelser.

- De underordner sig en kirkelig 
ledelse. 

- De ønsker at opbygge, for-
mane og trøste. 

- De giver Jesus æren.
- Deres livsførelse er i overens-

stemmelse med Guds ord og ken-
detegnet ved Helligåndens frugt. 

- De er ydmyge i at overlevere 
budskabet og efterlader plads til, 
at de kan have ramt ved siden af. 

- Hvis andre irettesætter dem, 
vil de søge Gud og en mentor for, 
om der kan være noget om det.

Irene drømte 
profetisk og leder 
nu en profetskole 
For Irene startede det profetiske allerede i hendes ungdom med 
drømme, som viste sig at være profetiske. Nu er hun med til at 
lede profetskole ud fra Holstebro Oasekirke.

Vita Bendix Nielsen var inden  
kurset noget skeptisk overfor det 
profetiske:

– Gennem kurset fi k jeg rigtig 
mange skriftsteder, hvor der 
står, at vi alle skal stræbe efter 
det profetiske og bede Gud om 
det. Jeg fi k fl ere ord til andre til 
trøst, opmuntring og glæde og 
oplevede, at det ikke var tilfældigt, 
men at det blev taget imod med 
genkendelse, siger Vita.

Casper Møller på 20 år har før 
deltaget i et seminar om profeti på 

I Holstebro Oasekirke har 
de inkluderet det profetiske i 
deres fællesskab. Det kan være 
i forbindelse med forbøn eller i 
forbindelse med lovsang og guds-
tjeneste, at nogle får budskaber. 
For at holde orden og ro omkring 
det har de en gatekeeper og præ-
sten, som spørges, inden noget 
deles i den store forsamling. På 
den måde er man fl ere til at søge 
Gud om, hvordan budskabet skal 
bruges, og det giver tryghed både 
for dem, der giver budskabet, og 
dem der modtager det. 

- Det er vigtigt, at profeterne og 
dem, der vandrer i det profetiske, 

underordner sig deres kirkelige 
lederskab – og derfor vil den 
profetiske tjeneste også kunne 
udformes forskelligt i de forskel-
lige sammenhænge, vi kommer i, 
understreger Irene. 

- Gud har så meget godt til os. 
Hvorfor så nøjes med mindre? 
Hvorfor ikke tage imod alle de 
velsignelser, det dækkede bord, 
han har sat foran os? Vi skal søge 
ham og give det videre til andre, 
vi får. Det rette ord i rette tid kan 
give så meget liv og glæde, trøst 
og opmuntring samt vækst i 
nådegaverne i vore kirker, slutter 
Irene begejstret.

Som helt ung havde Irene drømme, som senere gik i opfyldelse. Men først mange år senere forstod hun, at 
det handlede om en profetisk nådegave. Det var også i en drøm, at hun blev ledt til at starte en profetskole.

Vita og Casper blev
styrket i det profetiske 

Sommer Oase, hvor han havde 
en ”virkelig fed oplevelse med det 
profetiske”. På profetskolen ved 
Holstebro Oasekirke lærte han, 
hvor enkelt det er at lytte til Gud. 
Når han får gode opbyggelige 
tanker om andre, vil han i højere 
grad se det som inspireret af Gud 
og give det videre til personen.

 – Jeg fi k ord og billeder til an-
dre, og andre fi k det til mig, og jeg 
oplevede, at rigtig meget ramte 
plet, og det er med til at gøre en 
forskel. Det har gjort mig til et 
bedre menneske, smiler Casper.
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Møder & Arrangementer

Lørdag  13. januar kl. 15.00
Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, 

København. Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 
Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Ferie & Rejser

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

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Værelser til leje
2 mindre værelser til leje 1. januar eller lidt senere. Eget bad 
og toilet. Dyrup, Odense nær Netto og bus. Leje: 2500 pr. 
md. Henv.: Tlf: 66176014

Bolig

Bolig søges til leje
Ægtepar i 50’erne søger sommerhus, landhus, annex el. lign. i 
Trekants/Horsens/Århus - området. Vi er ofte på missionsrejse 
og leder efter en base med lav husleje. Ingen husdyr, børn 
eller børnebørn. Henv. Mona og Bo, 2254 8026

Erhverv

Bogsalg

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

Personlige

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

Annoncer - tlf. 7356 1506
Mail: annoncer@udfordringen.dk

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

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

Se www.aegteskabsdialog.dk

Dato: 16. - 18. marts
Sted: Hotel Aalborg, AalborgOrla Lindskov Christensen:

Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 14. januar 2018 kl. 19.00 i

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

Kirken i 
Kulturcenteret

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

10. januar kl. 11.30 til 13.00: Josef Christensen

17. januar kl. 11.30 til 13.00: Sam Michaelsen

24. januar kl. 11.30 til 13.00: Jørgen Christensen

31. januar kl. 10.30 til 13.00: Niels Peter Finne

Efter samlingerne er caféen åben. Man kan købe frokost/
kaffe og nyde fællesskabet.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
(Ingen Healing Gospel møde i januar)

25. februar kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Niels Peter FinneJosef Christensen Jørgen ChristensenSam Michaelsen

Ring og bestil nyt katalog 
på 7592 2022

Uforglemmelige 
oplevelser

Israel – påskerejse 27.3. - 3.4.
Israel – jubilæumsrejse 8.4. - 17.4.
Israel – 70 års jubilæumsrejse 11.4. - 21.4.
Holland – blomster, oste og træsko 30.4. - 5.5.
Tyskland – i Luthers fodspor 2.5. - 7.5.
Italien – Rom og Assisi 12.5. - 19.5.
Rumænien – landet du aldrig glemmer 3.6. - 13.6.
Tyskland – i Luthers fodspor 4.6. - 8.6.
Sicilien – Bibel- og badeferie 5.6. - 12.6.
Færøerne – Nordatlantens skatkammer 5.7. - 13.7.

Læs mere om rejserne på www.felixrejser.dk  
hvor du også kan se tilmeldingsfristerne.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag 
• 1 velkomstdrink 

Kroferie i Nordtyskland

Osterkrug Treia
Her er I godt indkvarteret på et 
hotel med velrenommeret køkken 
i det gamle, danske land, der har 
rigtigt meget at byde det voksne 
publikum. Hotellet med den ind-
bydende krostue med kamin ligger 
eksempelvis kun 19 kilometer vest 
for Slesvig by, hvor I bør begynde 
miniferien med at opleve Slesvig 
Domkirke, der snart er 1000 år gam-
mel. I bør heller ikke snyde jer selv 
for oplevelsen af Gottorp Slot, hvor 
man finder en række museer med 
spændende, arkæologiske fund – 
herunder blandt andet den tre tons 
tunge egetræsbåd Nydambåden.

Ankomst
Fredage 5.1.-25.5.2018.

Pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-  

4 dage på hotel i Treia, Schleswig-Holstein

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 
1 barn 6-14 år ½ pris i tilst. værelse.

2 overnatninger 949,-

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

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Telefonen er åben hverdage kl. 8-17. 
Nye Åbningstider pr. 2.1.2018 
Hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

Teknisk arrangør:

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

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

– så får du automatisk rabatprisen.

KØØR SEELVV-FERRRIE MMEEDDKØR SELV-FERIE MED

Kristen veninde søges
Mand i starten af 70’erne søger en seriøs kvinde i alderen 60-
70 år til hygge, gode samtaler og rejser. Da jeg er seriøs med 
henvendelsen, håber jeg, at du også er det. Vedlæg gerne et 
vellignende foto og mobilnr., så bliver du kontaktet.

Billet-mrk.: 02-01

Svar sendes til Udfordringen, som videresender den 

uåbnede kuvert. Fuld diskretion

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld
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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 Udfor-
dringens Julenummer:

Lissi Høgh Hansen
Foulumvej 31, Ullits
9640 Farsø

Kodeord: Rensdyrgevir

Vinder i kryds & tværs uge 51:
Karen Harkjær 
Kærmindevej 14
7400 Herning 

Kodeord: Adventskrans

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 
18. 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!



Udfordringen 
på nettet!

Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold 

på hjemmesiden! 

Læs artikler eller 
avisen som E-avis. 

Find oplysninger om 
login på side 2 i avisen.

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en annonce i Udfordringen  

-  Ring 7356 1506
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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

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.

-  søger medarbejder  l værdifuldt arbejde med unge 
Vi har brug for endnu en medarbejder  l pædagogisk arbejde i en fast s  lling på 30  mer ugentligt med 
mulighed for fl ere  mer. Vi  lbyder verdens bedste arbejdsplads, hvor hverdagen er indholdsrig og 
meningsgivende. Den udleves sammen med skønne beboere og et engageret og fl eksibelt kollegaskab 
med åben dialog og kollegial stø  e.
Vil du være medskaber af et anerkendende og udviklende miljø for alle involverede, er du måske 
Heragårdens nye medarbejder.

Om Heragården …
Heragården er et selvejende bo  lbud e  er servicelovens §107 med plads  l 13 beboere og medlem 
af Kristelig Handicapforening. Som organisa  on har vi en kristen profi l og ønsker, at kristne værdier 
afspejler sig i hverdagen.
Målgruppen er unge mennesker mellem 18 – 35 år primært med au  smespektrum forstyrrelser og 
fl ere med forekommende komorbiditet som depression, angst, ADHD, ADD og OCD.
Vi arbejder rela  ons- og ressourceorienteret og vægter en høj faglighed, hvor den au  smepædagogiske 
 lgang samt KRAP er primære i det daglige arbejde.

Kan du bl.a. nikke genkendende  l …
• har en pædagogisk uddannelse og gerne au  smefaglig erfaring samt kendskab  l KRAP
• kan bidrage ak  vt  l Heragårdens kristne værdier
• har lyst  l samvær, ak  viteter og samtaler med unge mennesker
• er faglig engageret, kan refl ektere og indgår ak  vt i sparring med kollegaer
• kan arbejde målre  et i processer og har tålmodighed i  . udvikling samt øje for de små succeser
• kan arbejde med struktureret og systema  sk pædagogik samt have fl ere bolde i lu  en
• har lyst og evne  l at dokumentere samt se værdien i, at det kvalifi cerer indsatsen
• kan handle selvstændigt og ansvarligt i vagter og indstillet på skiftende arbejdstider samt 

weekendarbejde
… glæder vi os  l at modtage din ansøgning!

Se fl ere oplysninger på www.heragaarden.dk
Løn og ansæ  elsesvilkår på overenskomstlignende vilkår. 
Ansøgningen sendes  l bhl@heragaarden.dk senest 08.02.2018. 
Tiltrædelse: 01.04.2018
Hvis ikke du har hørt fra os inden 01.03.2018, er s  llingen besat.
Ring gerne  l leder Daniel Laugesen 5136 5058 eller souschef Birthe Høyer Lavdal 22365051 for at 
høre mere.

Heragården, Koustrup Allé 15, 7400 Herning Tlf.: 96273100

Heragården

Er du vores 
nye højskolelærer? 

Luthersk Missions Højskole (LMH) 

Er det noget for dig? 

 
 
Så se mere på www.lmh.dk/job
Kontakt forstander Henrik Nymann Eriksen, 

hne@lmh.dk / 30487378

søger lærer

Ansøgningsfrist: 8. februar 2018

luthersk missions højskole
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød  |  www.lmh.dk

luthersk missions højskole
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød  |  www.lmh.dk

luthersk missions højskole

Er avisen udeblevet? 
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
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 Nicolaus, den rundhåndede 
og glade giver, børnenes og de 
søfarendes beskytter (også kendt 
som Santa Claus, forbillede for 
julemanden). Kirkens loft rummer 
en skat af kalkmalerier, og i våben-
huset fi nder man et kalkmaleri fra 
1450-75, som kaldes ”Frelserens 
Højde”. Sendes også mandag kl. 
8.35 og lørdag kl. 8.30.

Torsdag 11/1
15:25 Joanna Lumleys jagt på 
Noas ark. Dokumentar fra BBC 
fra 2012. (Joanna Lumley: The 
Quest for Noah’s Ark). Noas ark og 
den katastrofale oversvømmelse, 
syndfl oden kaldet, er en af verdens 
ældste legender og er meningsfuld 
for for både jøder, kristne og mus-
limer. Men er der faktisk noget om 
snakken? Joanna Lumley går på 
jagt efter sandheden og rejser fra 
en lille engelsk landsbykirke til Tyr-
kiet, Indien, Oman og i gemmerne 
på British Museum for at opdage 
mere om beretningerne om Noa, 
syndfl oden og arken.

Lørdag 13/1
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 Elsebeth Gerner Nielsen, 
der fortæller om Jesus og den sa-
maritanske kvinde, og det handler 
bl.a. om, at vi skal holde af og 
vise respekt over for vores med-
mennesker på trods af deres fejl. 
Helligåndskirkens Kirkekor ved 
dirigent Anders Gaden synger 
salmen ”At tro er at komme” fra 
Helligåndskirken i Århus.

Søndag 14/1
14:00 Gudstjeneste fra Munke-
bjerg kirke, Odense
Særligt tilrettelagt for demente. 
Sognepræst Camilla Balslev, Vor 
Frue, Odense og sognepræst 
Lars Hagensen, Dalum, vil sam-
men med organist Povl Balslev 
og fl øjtenist Rikke Petersen, pirre 
menighedens sanser med musik, 
ord og billeder. En gudstjeneste, 
der har fokus på kirkens sociale 
ansvar, det folkekirken kalder dia-
koni. Munkebjerg blev sogn i 1953, 
og efter mange år i et missionshus 
blev kirken bygget i 1961. Det blev 
en af byens mest markante og 
moderne kirker - og den eneste, 
der er sekskantet. Sendes også 
mandag kl. 8.35 og lørdag kl. 8.30.

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

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

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

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

DR Radio 

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

Mandag 8/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 9/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Audiens
Den grønlandske tro
Grønlænderne betragtes som det 
mest kristne folk i Nordeuropa, og 
ca 97 procent af befolkningen er 
medlem af folkekirken. Men hvor-
dan praktiseres kristendommen i 
Grønland, hvilken rolle spiller den 
gamle inuit-religion, og hvordan 
forener man spøgelsestro med 
kristendom? Tilrettelæggelse: 
Katarina Lewkovitch. (Sendes 
også 21.03, onsdag 5.03, lørdag 
20.03 og søndag 8.03).

Onsdag 10/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 11/1
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 12/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 13/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 14/1
09.54 Højmesse
Fra Sct. Pauls Kirke, Hadsten. 
Aarhus Stift. 2. søndag efter Hel-
ligtrekonger. Prædikant: Anders 
Bonde

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

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

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.

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.

Gadeklummen

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

Kristen lokalradio

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

Norea radio Haderslev
Webradio
http://norea.dk

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

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

Bornholms
kristne nærradio

Sender via nettet. 
www.bkn.nu

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

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

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

Nordsjællands Kristne 
Radio & Radio KUR

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

København 
Rhema Radio

Morgen FM 106,3 sendetid 6-10
Aften FM103,4 flere sendetider 
fra 20-24.
Internetradio 24 timer i døgnet:
Søg på UCBMEDIA.dk 
WEB-RADIO www.ucbmedia.dk

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

”Ved I, hvad evangeliet handler om?” spørger jeg to mænd i 
trediverne. ”Ikke 100%, men handler det ikke om næstekærlig-
hed og om at være et godt menneske?” Essensen kan fortæl-
les på under to minutter, siger jeg og går uopfordret i gang:

Da Gud skabte mennesket havde han en plan. Vi skulle elske 
hinanden og ham. Men vi begyndte at følge vores egen vilje og leve 
det forkerte liv med begær, egoisme og ondskab. Derved ødelagde 
vi alt det gode, som Gud havde lagt til rette for os. Gud er hellig og 
han kan ikke have fællesskab med noget, som er urent og forkert, 
så vi blev adskilt fra ham. Derfor sendte han sin søn, Jesus Kristus 
ned på jorden, som levede det fejlfrie og hellige liv.

På korset tog han vores skyld og skam og betalte prisen for 
alle vores fejltagelser. Dette gælder for alle, der vil tage imod 
denne gave og tro på Jesus Kristus. Ved troen bliver man til-
givet sine  synder, så de bliver helt udslettet. Herefter kan vi 
igen have fællesskab med Gud, som er hellig. Hvis vi dør i 
vores synd - uden tilgivelse – er der ingen adgang til himlen. 
Selvom vi mener at være gode mennesker har Gud en anden 
standard. Han er hellig og kan ikke have fællesskab med synd!
 
Gud er kærlighed og vil ikke tvinge os til at elske ham. Han er en 
gentleman, som respekterer den frie vilje. Om du vil tro på Jesus 
og have fællesskab med Gud eller ej, er din egen beslutning, men 
Gud elsker dig og har rakt hånden frem.

Evangeliet kan fortælles og betones på mange måder, men disse 
seks punkter har hjulpet mig: 1) Gud skabte jorden og mennesket 
og ønskede fællesskab med os. 2) Mennesket fulgte sin egen vilje. 
3) Jesus blev sendt ned på jorden. 4) Han led frivilligt stand-in 
døden på korset. 5) Relationen med Gud genoprettes hvis vi tror. 
6) Der er ingen anden vej til frelse end Jesus Kristus. 

Mændene er blevet berørt. ”Det giver mening,” siger den ene. 
Jeg spørger om de nu vil beslutte sig for 
at tro på Jesus. Så langt vil de ikke 
gå, men erkender, at der er noget at 
tænke over.

Den geniale 
redningsplan

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Musik
TJEK

K
unstner: T

he O
ngoing C

oncept   - Titel: P
laces   -  G

enre: P
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Nej, han faster ikke. Han mener bare, at han er al-
lergisk overfor manna!

 Når de første danske soldater 
rejser til Estland den 10. ja-
nuar, følger Malene Vangsgaard 
Asmussen og Alexzia Thiya-
karajah med. De to piger skal 
starte det nye soldaterhjem i 
byen Tapa.

Malene Vangsgaard Asmus-
sen og Alexzia Thiyakarajah har 
begge en solid erfaring fra det vel-
besøgte KFUMs Soldaterhjem i 
Slagelse, hvor der dagligt er cirka 
200 besøgende. Her har de også 
lært fl ere af de kommende dan-
ske soldater i Estland at kende. 

 
Soldaterhjem 
gør en forskel

Malene på 20 år har arbejdet 
på soldaterhjemmet siden januar 
2017. I Slagelse har Malene fået 
smag for det kirkelige arbejde 
blandt soldater: 

- Man føler virkelig, at soldater-
ne har stor glæde af ens arbejde. 
Det gør en forskel, konstaterer 
Malene, der er født og opvokset 
i Kolding. 

”Jeg kan huske en aften, de 
værnepligtige havde afslutnings-
fest. I løbet af aftenen kom de 
ind på KFUMs Soldaterhjem, 
og her fortalte de, hvor fedt de 

syntes, konceptet var. Dér følte 
jeg virkelig, hvor vigtigt soldater-
hjemmet havde været for dem”, 
husker Malene. Hun var elev på 
Sydvestjyllands Efterskole, før 
hun tog studentereksamen. 

Opvasken kan vente
Alexzia (23) har det seneste 

halve år været leder af KFUMs 
Soldaterhjem i Vordingborg, hvor 
hun selv har stået i spidsen for at 
skabe hjemlige rammer for både 
værnepligtige og en veterancafé.

Tidligere har Alexzia, der er 
opvokset i Holstebro, arbejdet 
halvandet år på KFUMs Solda-
terhjem i Slagelse og gennemført 
Hærens Basisuddannelse (HBU).

Både i Slagelse og Vordingborg 
har Alexzia gjort sig erfaringer, 
som hun tager med til Estland: 

- Det er vigtigt at tage sig tid 
til soldaterne. Samtalerne med 
dem opbygger relationer, og det 
skal prioriteres, mener hun og 

tilføjer, at samtalerne gerne må 
prioriteres højere end opvasken. 

”Det handler om at vise nær-
vær for eksempel ved at tage 
sig tid til en kop kaffe med solda-
terne”, uddyber Alexzia. 

Forsvaret støtter hjemmet
I Estland udstationeres cirka 

200 danske soldater i 2018 og 
2020. KFUMs Soldaterhjem er 
med fra starten, idet Malene og 
Alexzia flyver fra Danmark til 
Estland sammen med soldaterne.  

Forsvaret stiller lokale og in-
ventar til rådighed for KFUMs 
Soldatermission, der til gengæld 
står for soldaterhjemsledere, 
indhold og atmosfære. På KFUMs 
Soldaterhjem er der tradition for 
banko- og fi lmaftener, der kan 
give soldaterne lidt adspredelse 
fra hverdagen. 

Alexzia og Malene tænker 
også, at karaoke med soldaterne 
kunne give nogle underholdende 
aftener. Desuden er der dagligt af-
tensang og andagt, hvor KFUMs 
Soldatermissions kristne værdi-
grundlag gøres nærværende med 
soldaterne. 

Internationalt fællesskab
Kasernen, hvor de danske sol-

dater får base, ligger i Tapa cirka 
en times kørsel fra hovedstaden 
Tallinn. De danske soldater vil 
være under britisk kommando og 
arbejde sammen med værneplig-
tige fra Estland samt soldater fra 
en række andre nationer. 

”Der bliver samlet soldater fra 
forskellige nationer, og her kom-
mer KFUMs Soldatermissions 
værdier om at byde alle velkom-
men uanset baggrund virkelig i 
spil”, slutter Alexia om den kom-
mende opgave i Estland.  

De danske soldater i den så-
kaldte eFP-mission (enhanced 
Forward Presence) i Estland 
kommer primært fra Antvorskov 
Kaserne ved Slagelse, Trænregi-
mentet i Aalborg og Vordingborg 
samt Telegrafregimentet i Frede-
ricia. Deres opgave bliver primært 
at virke afskrækkende overfor 
Rusland. Forsvaret vurderer dog 
ikke, at der er fare for direkte 
konfrontation med russerne.

Bodil

Malene og Alexzia starter 
Soldaterhjem i Estland

Alexzia Thiyakarajah 
(23) og Malene Vangs-
gaard Asmussen (20) 
rejser sammen med 
de danske soldater til 
Estland den 10. januar. 
Pigerne har arbejdet på 
soldaterhjem i Dan-
mark og kender fl ere af  
de soldater, som skal 
udstationeres.

De første danske soldater i Estland kan fra starten glæde sig til et nyt dansk soldaterhjem.

Det er vigtigt at tage 
sig tid til soldaterne. 

Samtalerne med dem 
opbygger relationer, 

og det skal prioriteres.

Godt nyt til danske soldater:

- Man føler virkelig, 
at soldaterne har stor 
glæde af ens arbejde. 

Det gør en forskel.

(Se 4 Mosebog 14)

Hardcore pop?
Da The Ongoing Concepts andet album Handmade ud-
kom i 2015, havde alle deres følgere store forventninger 
til, hvad fremtiden skulle bringe dette banebrydende 
band. Men mange frygtede, at bandet havde fundet sin 
ende, da alle medlemmer undtaget frontmand Dawson 
Scholz pludseligt valgte at forlade gruppen.

Det viser sig, at der slet ingen grund var til at være bange. 
Dawson har nemlig samlet et klasseensemble af musikere, 
som sammen leverer et album, der både lyder præcist som 
det, man håber og forventer af The Ongoing Concept, sam-
tidigt med at de bevæger sig i nye spændende retninger.

    Bandet har siden deres studiedebut i 2013 virkelig levet 
op til deres navn, som værende et igangværende koncept. De 
bød først på meget kaotisk metal blandet med banjo, klaver og 
små countryinspirerede momenter. Derefter gav de os i 2015 
et album, der lød som hardcore rock, men med usædvanligt 
dansable rytmer. Nu giver de os så Places.

Places er kort sagt en kulmination af alt det gode fra tidli-
gere albums. For at være mere præcis, det er en kaotisk og 
passioneret auditiv oplevelse, som kombinerer alt fra metal, 
post-hardcore, pop og rock & roll, med et lille twist i form af 
små rytmiske og melodiske indspark, der mest af alt minder 
mig om funk og disko.

Lyrikken på albummet er tydeligt malet af Dawsons ople-
velse med næsten at miste sit hjertebarn, da bandet pludseligt 
faldt fra hinanden. Vi kommer rundt om både følelsen af at 
føle sig fortabt, kampen mod lysten til at opgive og vreden 
over at blive svigtet. Men vigtigst af alt, så er budskabet, som 
titlen på albummet hentyder til, at alle de steder vi har været, 
og kommer til at være, alt sammen er en del af det, som gør 
os til den, vi skal være. 

The Ongoing Concept har været meget igennem, men 
dette album viser virkeligt, at det har været det hele værd.

Joey Lønsmann Jensen
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Daniel Martin Lanting

Hvorfor skal der være så mange forskellige 
kirker? Har vi ikke enhed i Kristus? Er det 
ikke ham, vi alle tror på? 

Selv om jeg kan være frustreret og træt af det 
her problem, ved jeg også, at vi jo ikke bare kan 
slå alle kirker sammen. Men vi kan gøre noget 
for at øge kærligheden mellem kirkerne. 

Der er Alliance-bedemøder i næste uge, og 
jeg vil gerne opfordre til, at vi mødes og snakker 
med vores søskende fra de andre kirker. Lad os 
bare snakke om, hvilke forskelle der er, og hvad 
vi selv tror på. Måske får vi en fornuftig og kærlig 
diskussion, for det er starten på den positive 
nysgerrighed overfor hinanden. 

Kærligheden mellem kirkerne kommer ved, 
at man mødes og fi nder ud af, at ”dem derovre 
er jo også bare mennesker!” Og vil man gerne 
vejlede en anden kirke i noget, man mener, de 
gør forkert, behøver man ikke længere skrive 
et distanceret, offentligt læserbrev, der i bedste 
fald lyder, som om man er bekendte, der retter 
på hinanden og i værste fald som om, man er 
de største fjender i verden. 

Det er godt at mødes og snakke om tingene, 
for kærligheden er meget sværere at mærke i 
skrevne ord på nettet, end når mennesker mødes 
ansigt til ansigt!

Det er også i det personlige møde, at vi kan 
se, hvor vores egen menighed kommer til kort! 
At man ikke er lige så god til noget som de andre 
- eller at ens lære måske ikke er fyldestgørende 
på alle områder!  

Jeg savner en positiv dialog mellem kirkerne. 
En dialog hvor man ser med de positive briller og 
siger: ”Hov! Det er de da meget bedre til end os!” 
eller: ”Det kunne vi godt lære af dem!”. 

Jeg er helt med på, at det ikke er så nemt som 
det lyder. Der sker alle mulige misforståelser, men 
hvem siger, at det skal være nemt?

Vi skal huske, at vi alle er lemmer på det ene 
legeme, Kristus, som der står i Romerbrevet 12:3-
6. Og hvis nogen indvender, at det kun gælder i 
den enkelte kirke, vil jeg spørge: ”Jamen er der 
da en Jesus til hver kirke? Er det ikke den samme 
Herre, vi tror på?” 

Lad os derfor være ydmyge og huske på, at 
det ikke er den rette lære, de rigtige handlinger, 
oplevelser, erfaringer, bygninger, menigheder el-
ler noget andet, der frelser - men Jesus Kristus 
selv. Alle kirker har i højere eller mindre grad 
taget fejl og gjort fejl. Og vi er alle sammen 100% 
afhængige af den Kristus, der led og døde på 
korset for os, og som har kaldet os til at ”kappes 
om at vise hinanden broderkærlighed”.

Derfor vil jeg gerne op-
muntre hele Kirken, 
eller alle kirker, til at 
overveje, hvordan 
vi gør det bedst, 
nu hvor vi træder 
ind i Bede-Alliance 
ugen. 

Familiebesøg i nabokirken
Fra sommeren 2018 åbner Aal-
borg Efterskole i feriebyen Hals 
lige uden for Aalborg.

Bag skolen står Apostolsk kirke, 
som i forvejen har Skovbo efter-
skole på Sjælland og efterskolen 
Kildevæld & EuroClass i Kolding. 
Det er den første nye kristne efter-
skole i Danmark i 17 år.

Den ny efterskole kommer til 
at tilbyde Friluftsfag som ridning, 
kajak, kite-surfi ng, paddleboard 
og golf. Ligeledes bliver der også 
tilbudt E-sport.

Vækst på 50 procent
Det har ellers ikke skortet på 

vækst i de frikirkelige skoler. De 
sidste 10 år har de eksisterende 
skoler tilsammen haft en vækst i 
elevtallet på mindst 50 procent. 
Flere af skolerne oplever endda 
at have lange ventelister.

Finn Mester bliver den nye 
forstander på Aalborg Efterskole. 
Han har i 10 år været forstander 
på Frydensberg efterskole i Mari-
ager. I den periode Finn har været 
forstander, har skolen oplevet 
den største vækst fra 60 elever 
i 2007 til 140 elever i 2017. Det 
er således en erfaren mand, der 
kommer til at stå ved rorpinden.

- Vi overtager nu en skole, 
der desværre var gået konkurs. 

Det vil sige, at der tidligere har 
været efterskole i lokalerne, som 
selvfølgelig trænger til et stort løft 
for at leve op til vores ønskede 
standard, siger Finn Mester og 
fortsætter:

- Skolen ligger helt fantastisk 
lækkert, lige der hvor Limfjorden 
løber ud i Kattegat. Det betyder, 
at vores grund går ud til både fjord 
og hav! Skolen har en kapacitet 
til 130 elever, men vi planlægger 
at åbne med et hold på 60 elever 
i sommeren 2018.

Kristen skole
- Det ville formodentlig være 

meget lettere for os at rekruttere 
elever, hvis vi ikke fortalte om 
vores kristne værdigrundlag, 
men dette vil ikke give den store 
mening for os, da vi først og frem-
mest ønsker, at endnu fl ere unge 
skal møde en relevant levende 
kristendom, slutter Finn Mester.

Skolens bestyrelse består 
i øvrigt af medlemmer fra fem 
forskellige frikirkesamfund.

/red.

Til august starter
ny kristen efterskole

Aalborg Efterskole ligger ved Hals ud til Kattegat.
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Vindere i konkurrence

Det er Helligtrekonger, og så fejrer vi jo de tre vise mænd, der 
kom fra Østerland til Jesu krybbe i Betlehem.

Nogle vittige kvinder vil sikkert mene, at det var et mirakel i sig 
selv, at det lykkedes at fi nde tre vise mænd. Tre vise mænd samlet 
på én gang. Stort.

Det er sikkert rigtigt, som det er blevet sagt, at hvis det havde 
været tre vise kvinder, der var kommet til Betlehem, havde de 
grebet tingene helt anderledes an. De var kommet til tiden. De 
havde tilbudt at hjælpe til ved fødslen. Og de havde bragt praktiske 
gaver med sig.

Mændene kom med guld, røgelse og myrra. Det var lige dét, 
som den nybagte mor havde brug for!

Det var altså mænd, der kom, og vi mænd skal selvfølgelig tage 
os selv og hinanden alvorligt. Når nu ingen andre gør det.

Det var da også et ret alvorligt ærinde, de gæve mænd var ude 
i. De havde fået et kald. De havde set en ny stjerne på himlen og 
forstod, at Guds Søn var født.

Og de handlede på det.
Beretningen om de vise mænd står i Matthæusevangeliet, og 

det er interessant, fordi dette evangelium er skrevet specifi kt til et 
jødisk publikum.

De vise mænd var stjernetydere og sandsynligvis ikke-jøder, 
men det er dem, der fremstilles som tro og lydige, ikke jøderne 
i Jerusalem, som ellers kendte Skriftens profetier om Messias’ 
komme (ja, Herodes ville endda slå den nyfødte Guds Søn ihjel, 
da han følte sin egen magt truet).

For vel var Messias ventet, men ikke på dén måde! Han skulle 
komme i pomp og pragt, og så kommer han til verden som et lille 
værgeløst barn født i socialklasse 5.

Senere fandt kirken ud af, at der nok var tre vise mænd (selv om 
evangeliet ikke nævner tre, men kun taler om nogle vise mænd 
fra Østerland), og at de var konger og hed Casper, Melchior og 
Balthazar. Ny Testamente siger dog intet om det.

Det interessante er da også, at de vise mænd handlede på 
deres kald. De hankede op i håndbagagen og traskede afsted for 
at tilbede Jesusbarnet og derved opfylde Messiasforjættelserne 
om, at folkeslagene skulle hylde Israels Gud.

Et sted siger den voksne Jesus: Søg, så skal I fi nde! Bank, så 
skal der lukkes op for jer!

De vise mænd fra Østerland søgte og fandt. Det kan enhver 
gøre, også i dag.

”Wise men and wise women still seek Him”, lød teksten på en 
bil-sticker engang.

Eller som Grundtvig skriver i sin kendte Helligtrekonger-salme, 
”Dejlig er den himmel blå”:

Stjernen ledte vise mænd
Til vor Herre Kristus hen
Vi har og en ledestjerne
Og når vi den følger gerne
Kommer vi til Jesus Krist.

God søndag!

Stjernen der
leder til Kristus

De vandt i julekonkurrencen
Her er spørgsmålene med det rigtige svar undersreget:

1: Hvad blev ”Jakobs stjerne” til? (se side 6)
a) Et stjerneskud
b) En sol 
c) Josefs stjerne

2. Hvem er kongen i Mattæusevangeliet 2? (s. 7)
a) Herodes
b) Pilatus
c) Julius Cæsar

3. Hvor var Eva Bertelsen, 
da hun begyndte at blive syg? (s. 10)
a) I København
b) I Los Angeles
c) I Taps

De udtrukne vindere af et gavekort på 200 kr. til 
bøger og fi lm på netboghandlen Hosianna.dk er:

• Ingrid Fris Hansen
• Margit Jenne
• Jørgen Dahl Andersen
• Kjeld Lykke Olesen
• Ellen Sortberg

”Find Betlehemsstjernen” 
Det rigtige svar på, hvor man-
ge stjerner, der var i avisen, 
var: 7 stjerner. 

Vinderne af CD’en ”Stjernen 
over Betlehem” blev:

• Klara Henriksen
• Jonas Bech
• Palle Lyng
• I. H. Hansen
• Solveig L.H.Clausen
• Inga Thomsen

Alle vindere får direkte besked. 

Rigtig mange læsere svarede på de to konkurrencer på bagsiden af julenummeret (uge 49).

Svaret på spørgsmålet til højre
sendes til mail@udfordringen.dk

senest onsdag den 10. januar 2018. 
Blandt de rigtige svar udtrækkes en vin-

der, som får bogen: Jesus i stjernerne. 

Ny konkurrence:
Hvor kan man læse om de vise mænd i Bibelen?
1) Mattæus-evangeliet
2) Lukas-evangeliet
3) Markus-evangeliet eller 
4) Johannes-evangeliet

Få dagens bibel-
udfordring – gratis!
Har du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesiden www.udfordringen.dk 
og tilmeld dig gratis via ikonet ”Dagens Udfordring”.

Så modtager du 
Dagens Udfordring, 
som består af et bi-
belvers, og et par link 
til de nyeste historier 
i avisen samt bogtil-
bud. Hjemmesiden 
passer også til dit 
mobil-format.
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