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Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

Læs de mange fantastiske 
vidnesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

  Hans Berntsen og miraklerneHans Berntsen og miraklerne
 - MASSER AF VIDNESBYRD FRA HELBREDTE

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Kvinder fra Surinam leder os i 
bøn fredag den 2. marts 2018

Tema: ”Gud så, at det var godt!”
Find dit nærmeste sted for deltagelse på www.kvindebededag.dk

eller kontakt formand Inge-Lise Lollike, tlf. 50 85 02 90 eller 
sekretær Marianne Plum, tlf. 20 28 25 03

Dybt afhængig 
af Gud
Andreas Ancheril Mathew fi k helt styr på proportionerne 
i relationen mellem menneske og Gud, da han og familien 
overlevede en alvorlig bilulykke for tyve år siden. 
Han erkender sig nu ”dybt afhængig af Gud”.

Side 3

Prins Henrik 
er død
Prins Henrik begraves tirsdag.

Vær med i bøn for Kongehuset i 
denne tid.

Læs side 2 og side 4.

Amanda har Amanda har 
lært at høre lært at høre 
fra Gudfra Gud
Side 22Side 22

- Det betyder noget, hvordan jeg møder andre 
siger den svenske præst og forfatter Tomas Sjödin. 500 iranere er blevet døbt på fem år i hans pinsekirke i Gøteborg. Læs side 12.



 
Ugens profi l: Søren Thuesen

2 . NAVNE OG NYHEDER Udfordringen søndag den 18. februar 2018

Som abonnent kan du frit læse 
avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net        Kodeord i februar: folkeskaren
Kodeord for februar gælder til den 5.3.2018 kl. 9.

- Man giver jo ikke en sulten 
dreng en Bibel!, siger Søren 
Thuesen, der netop er blevet 
ansat som sømandsmissionær 
og ungdomsmedarbejder i Sø-
mandsmissionen med særlig 
tilknytning til Aarhus Havn.

Søren Thuesen får således 
en del at gøre med dels besæt-
ninger på de krydstogtskibe, der 
anløber Aarhus, dels det stigende 
antal af unge, der er frivillige i 
Sømandsmissionen på forskellig 
vis. Men han har nu også mange 
andre ideer!

Fiskersøn fra Hvide Sande
Søren er vokset op i Hvide 

Sande og er fra en familie, hvor 
fædrene var fi skere i generatio-
ner. Han har selv arbejdet både 
til søs og på havnen, hvorfor bl.a. 
han færdes hjemmevant i det 
maritime miljø. Selv blev han ikke 
fi sker, men kastede sig i stedet 
over hjælpearbejde og blev aktiv 
i det danske beredskab. 

I København blev han uddan-
net katastrofe- og risikomanager, 

en uddannelse der sigter mod 
ledelse indenfor netop nødhjælp, 
beredskab og sikkerhed, og han 
har de seneste otte år bl.a. virket 
som brandmand, livvagt, kystliv-
redder og instruktør. Han er bidt 
af havet og det maritime miljø, 
men på trods af det, kan man vist 
roligt sige, at der er blevet lagt en 
ny kurs:

”Jeg er nok ikke den typiske 
missionær, men Gud er meget 
virkelig for mig, og jeg tror på, at 
det er her, han vil have mig nu. 
Jeg har i mange år følt, at jeg 
skulle gå missionsvejen, men ikke 
nødvendigvis på traditionel vis. 

Nu glæder jeg mig til at møde 
mennesker, og håbet er, at jeg 
også vil kunne hjælpe med andet 
end ord, - selvom ord kan være 
vigtige. 

Jeg oplever, at min egen livs-
historie gør, at jeg nogle gange 
får taleret ind i menneskers liv 
– måske især hos dem, der ikke 
har det så let lige nu, - men andre 
gange er det altså bare bedre, at 
holde sin mund, og gå en tur, eller 

tage en tur i bølgerne sammen.”

Ingen mission uden diakoni
Søren er meget konkret i sin 

tilgang til andre mennesker. Han 
giver ikke meget for ord alene.  
For ham eksisterer mission ikke 
uden diakoni og en hjælpende 
hånd. 

”Man giver jo ikke en sulten ga-
dedreng en Bibel”, som han siger. 

Han tænker tilbage bl.a. på 
tiden som volontør i Projekt 
Manos Extendidas (udstrakte 
hænder, Honduras), hvor han 
ud fra kirken arbejdede i ung-
domsfængsel, feeding-centrene, 
på lossepladsen og blandt de 
hjemløse, bandemedlemmer og 
mennesker fanget i misbrug og 
prostitution. 

Han brænder ganske enkelt for 
at gøre en forskel og tændes af at 
få nye selvstændige udfordringer. 
Derfor er hensigten også, at han 
på iværksætter vis skal afsøge 
nye muligheder for Sømandsmis-
sionen. Og ideerne myldrer da al-
lerede. Han ser fx ikke alene den 
professionelle maritime branche, 

når han tænker sit nye job som 
sømandsmissionær ind – han ser 
alle, der bruger havet på en eller 
anden vis. Fx i fritiden. Netop her 
har han også et kæmpe netværk, 
fordi han har arbejdet i branchen 
så længe. 

Mission giver mening
Lige fra han som gymnasieelev 

startede en KFS-gruppe (Kriste-
ligt Forbund for Studerende) på 
Ringkøbing Amtsgymnasium, 
der pludselig talte fl ere kristne, 
har han tænkt, at han en dag ville 
komme til at arbejde mere kon-
kret med mission. Siden har han 
været tilknyttet meget forskelligt 
kristent ungdoms- og hjælpear-
bejde rundt om i Danmark.

Søren bor sammen med hu-
struen Signe og deres to børn i 
et kollektiv i Kasted nær Skejby. 

Familien kommer i Aarhus 
Valgmenighed.

Hanne Baltzer

Nyt fra Indre Mission
Fritidskonsulent i Indre Mis-
sions Familiearbejde Charlotte 
Møller Laursen, Videbæk, fylder 
50 år den 26. februar 2018.

Charlotte er gift med Steen 
Møller Laursen, som er landsle-
der for Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler. De har tre store 
børn.
Den 3. marts kan Mona og Leo 
Lynderup Christensen, Lunder-
skov, fejre kobberbryllup. 

Leo er økonomichef i Indre 
Mission. Charlotte Møller Laursen

Ny sømandsmissionær
har hjerte for diakoni

Prins Henrik: Utraditionelt valg 
af bisættelse og askespredning
Prins Henrik, som døde den 13. fe-
bruar, skal bisættes den 20. februar 
klokken 11.00 fra Christiansborg 
Slotskirke, oplyser kongehuset.

Efter prinsens eget ønske skal hans 
aske deles i to dele: Den ene halvdel 
skal spredes i de danske farvande, mens 
den anden halvdel skal nedsættes i en 
urne i den private have i Fredensborg 
Slotshave. 

Kirkeministeriet har udsendt en vejledning for kirkerne mht. 
markering af dødsfaldet. De fl este stifter har opfordret kirkerne til 
at fl age på halv, og fl ere steder har folk søgt kirkerne for at tænde 
et lys eller lægge blomster til minde om Prins Henrik. På tirsdag 
skal der ringes fra kirkerne over hele landet en halv time før og 
efter bisættelsen fra Christiansborg Slotskirke.

Offentligheden kan se prinsens båre og skrive kondolancer i 
Christiansborg Slotskirke, hvorfra bisættelsen foregår på tirsdag. 
Kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen skal forestå 
bisættelsen, som ikke bliver en statsbegravelse men derimod en 
mindre ceremoni for familie og venner.

Bodil

Tidligere Surinam-missionær 85
Karoline Fredensborg, Arnum, 
kunne i torsdags fejre sin 85 års 
fødselsdag. 

Karoline rejste som 33-årig 
nyuddannet lærer til det syd-
amerikanske land Surinam som 
missionær for Luthersk Mis-
sion. Her kom hun til at arbejde 
blandt pigerne på et børnehjem 
og oplevede både fattigdom og 
borgerkrig under opholdet, som 
kom til at vare i 27 år.

Karoline er stadig levende op-
taget af mission og beder trofast 
for en lang række venner, mis-
sionærer og prædikanter i ind- og 
udland. Og hun holder stadig styr 
på både de voksnes opgaver og 
børnenes navne og deres trivsel 
ved hjælp af lange bedelister. 

På fødselsdagen blev hun fejret 
af familie og venner, bl.a. en tidligere børnehjemspige fra Surinam 
med familie.

Bodil

Karoline Fredensborg 
fi k mange besøg og 
hilsener på sin 85-års 
fødselsdag,der blev fejret i 
hjemmet i Arnum. 
Foto: Karin Mogensen

Den 11. januar 2018 fejrede Dia-
konhøjskolen i Aarhus indviel-
sen af 25 nye socialdiakoner i 
Sct. Pauls Kirke. 

Professionsbacheloren i Dia-
koni og Socialpædagogik er en 
3 1/2 år-lang uddannelse med 
fokus på omsorgsarbejde i forhold 
til udsatte grupper. 

Der er god søgning til ud-
dannelsen, og Diakonhøjskolen 
glæder sig over også i forårs-
semesteret 2018 at have et fuldt 
optag på 38 nye studerende. 
Interesserede i uddannelsen 
skal være opmærksom på an-
søgningsfristerne, der er den 15. 
marts for kvote 2- ansøgere og 
den 5. juli for kvote 1-ansøgere. 

De nye socialdiakoner
Allan Hansen, Anita Kjær An-

dersen, Anne-Louise Fejborg 
Andersen, Astrid Toft Hansen, 
Benjamin Jensby Iversen, Casper 
Stensig Ipsen, Christian Boslev 
Degn, Claus Jonathan Mikkelsen, 
Gitte Kretzschmar Tagesen, Ju-
liane Kiel, Karin Moberg Jørgen-
sen, Katja Rahbek Sloth, Kristine 

Elleby-Krøier, Laura Bech Haahr, 
Lisa Maria Winther Sørensen, 
Mette Rudolf Pedersen, Mikkel 
Brix Siegenfeldt Nissen, Nathalie 
Nørby, Oddvá Tróndheim, Patrik 
Ejsing Bjerg, Sarah Due Skov,  
Sarah Kirkeby Meier, Sólvá Dahl 
Michaelsen, Susanne Winther, 
Trine Ravn Pedersen, Mogens 
Maagaard. 

Rettelse:
I seneste nummer af Udfordringen beskrives Peter Sode Jensen 

som præst i Holstebro Oasekirke i artiklen ’Snak og æd -  det’ for 
mænd’. Det er ikke korrekt, idet han siden 1. januar 2018 har været 
præst i Silkeborg Oasekirke.

Udfordringen beklager fejlen.
Red.

Nyuddannede socialdiakoner 
fra Diakonhøjskolen i Aarhus/VIA UC
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 Af Tina Varde

Inspiration, kreativitet og 
gode arbejdsopgaver er ga-
ver fra Gud, mener Andreas 
Ancheril Mathew. Han er et 
flittigt menneske, som gør 
godt med gaverne i kommu-
nikationsbureauet By Mathew. 
Og som frivillig frikirkepræst i 
Projekt:KIRKE i Hjørring.

Kommunikationsfi rmaet i Hjør-
ring har han sammen med sin 
hustru – Helene Ancheril Mathew, 
der er kommunikationskonsulent 
og har en kristen baggrund. 

Deres fælles tro påvirker deres 
arbejdsliv og tilgang til fi rmaet. 

- Vi er alle fået betroet nogle 
talenter, og udfordringen er at 
bruge dem godt. Alt mit arbejde 
udspringer af min tro. Den lokale 
kirke er verdens håb, og vi har 
verdens bedste budskab, men 
vi er bare som kirker ikke altid 
særligt gode til at formidle det.

- Kirkens formål giver inspira-
tion til alt det, jeg laver i mit fi rma 
– til, hvordan vi kan kommunikere 
gennem støjen … råbe op og 
blive hørt i den tid, vi lever i.

- I By Mathew hjælper jeg folk 
med at fortælle deres historier 
og budskaber. Samt med at se 
og fjerne forstyrrende elementer, 
som forhindrer dem i at gøre det. 
Jeg ser på, hvad der skal til, for at 
budskabet – kommunikationen - 
er helt tydelig, forklarer han.

Andreas Mathew prøver så 
vidt muligt at se og formidle 
helhedstræk gennem mange 
forskellige dele.

- Udgangspunktet for arbejdet 
er: Alt hvad du gør, siger noget 
om dig - den kirke du er i, dit 
firma, hvordan du behandler 
andre osv. 

- Vi fortæller hele tiden historier 
- både bevidst og ubevidst. Alt, 
hvad jeg gør arbejdsmæssigt, 
skal helst efterfølgende kunne 
måles på disse tre områder: 
Modtagerne får mere viden, æn-
drer holdning og ændrer adfærd, 
siger han.

Engang sad han i studiet hos 
en producer og lavede noget 
musik. Undervejs blev han spurgt: 
”Hvad bruger du så Gud til i din 
hverdag?”

 - Jeg svarede, at jeg altid bad 
om Guds visdom og hjælp – for 
eksempel hvis jeg skulle for-
handle en kontrakt eller lignende. 
Så vendte produceren sig om og 
sagde bestemt til mig: ”Jamen det 
er jo snyd!” 

For Andreas Mathew er det 
dog snarere et spørgsmål om 
sikkerhed og tillid. Det er vigtigt 
for ham at sikre sig, at alting er i 
de rette hænder.

Når Gud er størst
Andreas Mathew kan skrive en 

hel bog om sine oplevelser med 

Gud. For 10 år siden var han ”mu-
sikpræst” i Kirken i Kulturcenteret 
på Drejervej, hvor han var an-
svarlig for lovsangs-cd´er - ”Live 
Lovsang”- og med på holdet, 
der bl.a. startede konferencen 
Forvandling.

Hans far, som kommer fra 

Indien, er også frikirkepræst, og 
det er ikke småting, Andreas tros-
mæssigt har set, hørt og oplevet 
gennem årene.

En gang var han sammen med 
sine søskende og deres band 
på turné i Estland og oplevede 
Gud gøre mirakler ud over, hvad 
man kan forestille sig. Undervejs 

var der en motor, som brændte 
sammen, men da de bad for det, 
virkede den igen. Det var lige efter 
murens fald, og de var ude på en 
lille ø uden mulighed for hjælp, så 
det var stort.

Men en bilulykke, der skete, da 
han sammen med sine søskende 
klokken tre om natten kørte hjem 
fra en konference, hvor de havde 
givet en koncert, har dog rykket 
hans tro mest.

- Det gjorde størst indtryk på 
mig, da vi kørte galt for 20 år 
siden, og fl ere i min familie og 
venner lå for døden, men alle 
overlevede! 

- Min mellemste søster bræk-
kede ryggen. Min yngste søster 
brækkede nakken og blev lagt 
i respirator i ti dage, hvor vi 
frygtede, at hun ville blive lam. 
Min lillebror fi k en kraftig hjerne-
rystelse og slag fra sikkerheds-
selen. Min kusine fi k hul i leveren 
og fi k smadret sit ansigt af glas 

fra bilruden og andre mindre al-
vorlige ting. Chaufføren fi k åbent 
kraniebrud, smadrede sit ben, 
brækkede hoften og meget mere. 
Han havnede også i respirator…

- Jeg fi k kun et slag fra selen, 
fortæller han. 

Bilulykken ændrede hans tro. 
At Gud er størst - og mennesker 
små - har siden trafikulykken 
været fuldstændigt på plads for 
Andreas Mathew.

- Når man står midt i smerten 
…når man står med døden i 
hånden, forholder man sig an-
derledes til tro. Mens jeg stadig 
ikke vidste, om min lillesøster og 

min kammerat ville overleve, op-
levede jeg midt i det hele en dyb 
fred. Det var, som om Gud sagde: 
”Hey, jeg er her stadigvæk”.

- Da jeg talte i telefon med min 
mor, mens vi var på ulykkesste-
det og ventede på ambulancen, 
sagde hun: ”Jeg forstår det ikke. 
Jeg bad for jer”. 

På hospitalet kom en kristen, 
han kendte i forvejen og besøgte 
ham: ”I er uden for Guds plan. 
Det er Guds straf”, sagde hun til 
den fortvivlede unge mand som 
forklaring på ulykken. 

Hendes tankeløse ord - og hans 
egne erkendelser i kølvandet på 
ulykken - vendte han senere til 
noget positivt … til en drivkraft, 
der gjorde ham stærkere. Og også 
var med til at give ham mod til at 
arbejde for og tro på, at det er 
vigtigt at vide, hvor man kommer 
hen, hvis det skulle gå galt. 

- Jeg fi k samtidig også forstå-
else for, at selv om man følger 
Gud og gør det, Han beder en 
om, kan man opleve ulykker, 
smerte og udfordringer. Som 
biblen siger: Det regner både på 
retfærdige og uretfærdige, siger 
Andreas. (Mat 5,45)

Et par dage senere var An-
dreas og hans mor ude for at se 
bilen. Den var fuldstændigt krøllet 
sammen efter ulykken. Hans mor 
græd: ”Gud, nu kan jeg se, at du 
var der”. 

”Ja, Gud var med os”, erkendte 
også Andreas Mathew. 

På ulykkestidspunktet havde 
hans søstre Sabine og Rebekka 
netop lært lovsangen ”Du er min 
Gud”. 

Da Rebekka på sin ti års fød-
selsdag vågnede op fra koma, 
sang hun stille: ”når jeg er svag,  
løfter du mig op, Jeg fi nder styrke 
i dig. Når alt går galt, så er du der, 
viser mig vejen igen”. (Hillsong 
You are my Lord)

- Når man kommer så tæt 
på døden, tager man livet op til 
revision. Alt, hvad man troede 
var sikkert, er ikke sikkert mere. 
Overlever de? Jeg blev først 
vred på Gud, for ”nu har vi fortalt 
om dig til koncert efter koncert”, 
men pludselig midt i smerte, 
vrede og kaos fi k jeg lov til at 
opleve en fred, som overgår al 
forstand … som biblen fortæller 
om. Jeg var ikke i tvivl om Guds 
eksistens - og hans ønske om at 
vende situationen til noget godt, 
selvom jeg stadig ikke forstår, 
hvorfor det skulle ske, fortæller 
Andreas Mathew.

Søstre på hitlisten
Efter ulykken begyndte Ma-

thew og hans søstre for alvor at 
satse på et gennembrud med 
musikken, og de har ofte gennem 
årene fortalt deres vidnesbyrd 
om ulykken.

- Midt i kaos begyndte jeg naivt 
at bede Gud om at komme ind 
som nr. 1 på hitlisten med noget 
musik, siger frikirkepræsten.

Kort tid efter fi k han som mana-
ger signet sin lillesøster Rebekka 
og hendes veninde Rannva til 
RecArt, og kun 1,5 år efter ulyk-
ken røg Creamy ind om nr. 1 på 
hitlisten i 13 uger. Creamy fik  
succes og i 2000 – to år efter ulyk-
ken – vandt de også en grammy.

- Vi oplevede, at personalet 
fra sygehuset, hvor Rebekka tid-
ligere havde ligget i respirator, rin-
gede og spurgte, om det var den 
samme pige, som lå i respirator 
for mindre end 1,5 år siden, som 
nu stod og sang, fortæller han.

Nogle år senere, hvor ”musik-
branchen krakkede pga. pirat-
kopiering”, og Andreas mistede 
størstedelen af sin indtægt, mød-
te han Helene, og de startede et 
eventbureau sammen.

Parret var i 2008 et år i Austra-

lien, hvor han læste på sin bache-
lor i teologi. Samme år vandt hans 
bror Dansk Melodi Grand Prix. 
Andreas’ bror Simon, gjorde  ind-
tryk i fi nalen i Vild Med Dans og 
vandt i 2005 TV2-konkurrencen 
”Scenen er din”. 

Han er i dag ansat som skue-
spiller på Århus teater. 

Andreas og Helene har tre 
børn: Kiaya på ti år, som danser 
ballet, Noah på otte år, som går 
til karate og spiller guitar, samt 
India på seks år, der også danser 
ballet. 

- Jeg er dybt afhængig af Gud 
og har altid brug for min tro. Min 
hverdag fungerer slet ikke uden. 
Troen er det, som giver mit liv 
mening og får mig ud af sen-
gen - også de dage, hvor livet 
brænder på.

- Det gør noget at leve et liv 
med formål og mening. Jeg 
synes, det er vildt at vide, at jeg 
ikke er en tilfældighed, selvom 
omstændighederne ellers nogle 
gange kunne antyde det, siger 
Andreas Mathew.

Han mærkede Gud første gang 
omkring otte-årsalderen, da han i 
en inderlig bøn bad om, at Jesus 
måtte komme ind i hans hjerte 
-  og oplevede, at Han gjorde det. 

- Jesus blev og er min ven, og 
jeg har haft mange trosoplevelser 
siden, siger Andreas Mathew.

Nuværende opgaver
Sidste år blev han spurgt, om 

han ville være regional European 
producer for Willow Creek.

- Jeg overser nu 34 land med 
70 sites. Så jeg er blevet en del 
af det internationale team på 
verdensplan, fortæller Andreas 
Mathew.

I 2017 var ikke mindst resulta-
tet af en stor arbejdsopgave for 
Lego synlig:

- Jeg var kreativ producer for 
åbningen af det nye Legohouse 
i Billund og skulle sammensætte 
og samskabe de elementer, som 
de ønskede skulle formidles. 
Min opgave var at skabe den 
rette platform og ramme for den 
fortælling og oplevelse, som 
huset giver. Man kan også sige, 
at jeg skulle male et maleri med 
de farver, som jeg blev givet - og 
sikre, at den røde tråd var tydelig 
og bærende hele vejen igennem 
i lyd, lys, tale, billeder, rammer 
osv., tilføjer Andreas Mathew.

Bilulykke styrkede Andreas’ tro
Andreas Mathew, som har et kommunikationsfi rma og er frikirkepræst, fi k en dybere tro, 
da han sammen med sine søskende overlevede en voldsom trafi kulykke.

Andreas Ancheril Mathew fi k helt styr på proportionerne i relationen mellem menneske og Gud, 
da han og familien overlevede en alvorlig bilulykke for tyve år siden. Han erkender sig ”dybt af-
hængig af Gud”.

Ægteparret Andres og Helene Mathew har sammen fi rmaet ’By 
Mathew’. 

”Når man står midt 
i smerten ... når man 

står med døden i hån-
den, forholder man 

sig anderledes til tro.”

”Da jeg talte i telefon 
med min mor, mens vi 

var på ulykkesstedet 
og ventede på ambu-

lancen, sagde hun: 
”Jeg forstår det ikke. 

Jeg bad for jer”. ”

”Men pludselig midt i 
smerte, vrede og kaos 
fi k jeg lov til at opleve 

en fred, som overgår 
al forstand … som 

biblen fortæller om.”
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

Hvorfor evolutionsteorien ikke holder
”Karsten Pultz piller udviklingslæren 
fra hinanden, så der ikke bliver sten 
på sten tilbage. Bogen er velskrevet og 
sætter fi ngeren på de ømme punkter. 
Hvor ville det være skønt, hvis mange 
fl ere, ligesom han, virkelig satte sig 
ind i sagen.” 

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

Der bliver tid til humor, alvor 
og eftertænksomhed, når Blå 
Kors Genbrug den 22. februar 
inviterer til gratis foredrag med 
skuespiller og tidligere teater-
direktør Jytte Abildstrøm på 
Tinglev Skole.

 
Selvom man er gået på pen-

sion, går livet bestemt ikke i stå. 
Snarere tværtimod. 

Den 83-årige skuespiller og tid-
ligere teaterdirektør Jytte Abilds-
trøm er bl.a. kendt fra filmen 
”Flyvende farmor” og som mor til 
skuespilleren Peter Mygind. 

Hvor kommer energien fra?
Gennem mange år har Jytte 

Abildstrøm været engageret i 
kampen for miljøet, og det er den 
passion og gnist, som Blå Kors 
Genbrug tror, hun kan overføre til 
publikum. Derfor er skuespilleren 
inviteret til at holde foredrag på 
Tinglev Skole den 22. februar  
for at motivere seniorer til at gøre 
noget godt både for sig selv og 
for andre. 

Foredraget ”Hvor får vi ener-
gien fra?” handler både om om-
tanke for vores jord, men også 

om vor egen fysiske og åndelige 
energi. 

”Hvad spiser du, hvordan træk-
ker du vejret, hvordan passer du 
på vandet, og hvordan får du 
varme tæer? Det handler om at 
mærke efter og sætte tempoet 
ned i livet. Vi tænker så meget 
på det materielle. Vi må have tro, 
håb og kærlighed”, fortæller Jytte 
Abildstrøm. 

Blå Kors søger frivillige
Rikke Lykke Jensen, som er 

områdeleder i Blå Kors Genbrug, 
håber, at mange har lyst til at 
deltage og samtidig høre om 
muligheden for at blive frivillig i 
en af Blå Kors’ genbrugsbutikker: 

”Som frivillig i Blå Kors får 
du rig mulighed for at styrke dit 
netværk ved at blive en del af 
et arbejdsfællesskab, som på 

landsplan tæller 1.900 frivillige. 
Der er plads til alle - ligemeget 
om, man er dårligt gående eller 
har andre skavanker. Så fi nder 
vi noget, der til passer til netop 
ham eller hende”, siger Rikke 
Lykke Jensen. 

Blå Kors mangler fl ere frivillige 
i Sønderjylland og understreger, 
at arbejdet som frivillig kan skabe 
glæde og lykke i ens seniorliv. 
Også Jytte Abildstrøm har gen-
nem sit liv udført frivilligt arbejde 
og kan kun opfordre andre til at 
prøve det af: 

”Frivillighed er fornemt. Man 
har mulighed for gennem frivilligt 
arbejde at gøre en forskel. Hvis 
man har kræfterne til det, er det 
bare med at kaste sig ud i det. 
Hver kommer med det, man har 
og kan. Alle er værdifulde”, siger 
Jytte Abildstrøm. 

Foredraget ”Hvor får vi ener-
gien fra?” kan høres d. 22. februar 
2018 kl. 15-17 på Tinglev Skole, 
Hovedgaden 78 i Tinglev.

Der vil være mulighed for at 
købe kaffe og kage/brød til ar-
rangementet. 

Bodil

’Flyvende Farmor’ taler om 
energi i Blå Kors Genbrug

- Vi tænker så meget på det materielle. Vi må have tro, håb 
og kærlighed, siger den 83-årige skuespiller teaterdirektør 
Jytte Abildstrøm. Hun kan opleves i Tinglev d. 22. februar.

Den første fredag i marts, den 
2. marts, er det Kvindernes 
Internationale Bededag både 
i Danmark og i godt 170 andre 
lande på kloden. 

Hvert år er et nyt land i fokus, 
når bønnekæden er i gang jorden 
rundt. Samtidig lærer deltagerne 
meget om andre lande fra landets 
egne folk og får dermed bag-
grundsforståelse for befolkningen 
og deres situation.

Verdens lunge er truet
Temaet i år er: ”Gud så, at 

det var godt!” Gudstjenesten, 
der bruges over hele verden, 
er udarbejdet af kvinder fra alle 
kirkesamfund i Surinam. Det syd-
amerikanske land udgør en stor 
del af ”verdens lunge” på grund af 
dets store regnskovsareal.

Især de oprindelige befolk-

ningsgrupper er meget bekymre-
de over minedriften. Selskaberne 
tænker kun på egen profi t og ikke 
på, hvor skadelige deres metoder 
og brug af kemikalier er på den 

lange bane. Fældning af tropisk 
regnskov har også langtrækken-
de, uoverskuelige konsekvenser.

Kvindernes Internationale Be-
dedag opfordrer verdens kvin-

der til at stå sammen i bøn og 
handling med hele befolkningen 
i Surinam. Forskellige kvinder for-
tæller i gudstjenesten om deres 
egen baggrund og om de præcise 
trusler, de oplever for miljøet.

Befolkningen i Surinam er 
meget sammensat – med rødder 
tilbage til Afrika, til Holland, til 
Kina, til Indonesien, til Indien og 
Europa. Der bor mellem 5½ og 6 
millioner mennesker i Surinam, 
og landet er ca. 4 gange større 
end Danmark. 

Læs mere om Kvindernes 
Internationale Bededag på www.
kvindebededag.dk, hvor der også 
er materiale at hente til arrange-
mentet den 2. marts. Her fi ndes 
der også en liste over de steder 
i Danmark, hvor Bededagen 
afholdes.

Bodil

Kvinder holder bededag i 170 lande
Kristne kvinder i 
Surinam har skre-
vet bedetekster til 
brug i hele verden 
ud fra temaet: 
”Gud så, at det var 
godt!”.

Den Sidste Reformation vil 
holde sin første Sommercamp 
den 6. - 13. juli 2018.

Den Sidste Reformation (The 
Last Reformation) vil holde Som-
mercamp i Danmark. Det bliver en 
sommercamp for hele familien i 
det nyerhvervede TLR center i 
Thy (Tidligere Thyland Idrætsef-
terskole).

- Der vil være plads til, at folk 

kan tage campingvogn og telte 
med. Vi har også en del pladser 
til overnattende gæster i vores 
boliger.

Vi planlægger at starte vores 
Sommercamp med en Kickstart 
weekend, for dem der har lyst 
til det og som endnu ikke har 
været til én, og som har brug for 
at høre det fulde evangelium og 
blive døbt, oplyser Torben Søn-
dergaard.

Seminarer mm.
Fra mandag til fredag vil der 

være forskellige seminarier som 
folk kan deltage i fra morgen-
stunden. 

Om eftermiddagen kan man 
besøge de omkringliggende 
turist-områder for at dele evange-
liet, eller blive tilbage hvor der vil 
være masser af sportsaktiviteter 
og fællesskab på campingplad-
sen. 

Der vil også være tid til, at hver 
af de forskellige nationaliteter kan 
mødes og holde deres egne sam-
linger og bygge tættere relationer 
med hinanden. 

Om aftenen vil der være stor 
fest med tilbedelse, undervisning 
og masser af vidnesbyrd fra for-
skellige mennesker verden over. 

Der kommer mere information 
om et par uger, lover Torben Søn-
dergaard.

TLR starter ny sommercamp i Danmark 

Tirsdag aften døde prins Henrik. Han blev 83 år gammel og 
havde tilbragt over 50 af sine leveår i Danmark som Dron-
ningens prinsgemal. 

Få år inden sin død gav prins Henrik fl ere gange udtryk for, at 
han gerne ville have rang af konge og ikke blot prinsgemal. Faktisk 
virkede Henrik ret fortørnet over, at man ikke ville vise ham lige-
stilling, og sidste år stod han frem og erklærede, at han ikke ville 
begraves ved siden af dronningen i Roskilde Domkirke, når folket 
ikke ville gøre ham til konge.

Men hvorfor ville Prins Henrik så gerne være konge? Tilsynela-
dende havde han og dronningen et nært og varmt ægteskab, og 
derfor virkede det ikke som om, at der bag ønsket om en kongetitel 
lå en trang til at hævde sig over for sin ægtefælle.

Formodentligt handlede det om, at prins Henrik aldrig følte, at 
han blev accepteret af danskerne. Han blev ikke “en af vor egne”. 
Der var for meget international kultur, for mange franske manerer og 
værdier og et kunstnersind, som danskerne ikke kunne identifi cere 
sig med. I stedet gjorde man bare grin med den måde, han talte 
dansk på. Og så var der hans dårlige vin. Måske følte han, at en 
kongetitel kunne have rettet op på misforholdet. 

Men nu, hvor prins Henrik er død, vil lovordene om, hvor fan-
tastisk farverig, sympatisk, intelligent, humoristisk og beleven en 
mand han var, og hvor stort et talent for kunst, poesi og sprog, han 
besad, ingen ende tage. “Prins Henrik var for stor til det her land. 
Vi er snæversynede og dømmer hurtigt. Han var generøs og et 
fyrtårn i familien”, mener Billed-Bladets hofreporter. Ekstrabladet 
bragte en forside med ordene: ”Han var konge”.

Hvilken oprejsning. Men hvorfor kan man først få danskernes 
anerkendelse, når man er død? Hvorfor kunne danskerne ikke give 
Henrik den varme, mens han var live?

Jeg er oprigtigt talt ikke sikker på, at befolkningens følelser for 
prins Henrik kommer fra hjertet. De store følelser og de mange 
blomster på Fredensborg og Amalienborg slotsplads handler nok 
mere om manglende sammenhængskraft i et land, hvor værdierne 
er ved at falde fra hinanden og som et kongeligt dødsfald giver god 
anledning til at lidt rette op på. Men måske prins Henrik alligevel 
ville have været stolt - som en konge - af at kunne spille så central 
en rolle for danskerne. 

Ære være Prins Henriks minde.

Hvorfor kan man først få 
anerkendelse i Danmark, 
når man er død?
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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.

MF-studerende nægtet optagelse 
på Københavns Universitet
Fire studerende fra Menighedsfakulte-
tets bachelorhold 2013 blev afvist, da 
de søgte ind på Teologisk Fakultet på 
Københavns Universitet for at tage en 
kandidatuddannelse. Begrundelsen var 
ifølge fakultetet, at det faglige niveau på 
MFs bacheloruddannelse skulle være 
lavere end på universitetet.

Afvisningen overrasker på Menighedsfa-
kultetet, som har en bacheloruddannelse på 
internationalt niveau. 

‘Vi er selvfølgelig ærgerlige over situatio-
nen, men er forhandlingsvillige og arbejder 
på at fi nde en god løsning. Nærmere kan jeg 
ikke komme ind på det nu,’ udtalte fakultets-
leder Thomas Bjerg Mikkelsen til Kristeligt Dagblad den 2. februar.

Også en tidligere rektor ved Teologisk Pædagogisk Center i 
Løgumkloster, Eberhard Harbsmeier, undrer sig og kalder afvis-
ningen af MFs bachelorer ”tåbelig” - ikke mindst i lyset af, at der 
både er mangel på teologistuderende og præster i folkekirkern.

Menighedsfakultetet tilbyder i samarbejde med University of 
South Africa i Pretoria (Unisa) en 4½-årig bacheloruddannelse i 
teologi. Ifølge denne aftale kan studerende ved MF og Unisa tage 
en bacheloruddannelse, der samlet varer 4½ år. Det er en inter-
nationalt anerkendt uddannesle, som giver mulighed for at søge 
om optagelse på teologiske kandidatuddannelser i ind- og udland.

Det samlede uddannelsesforløb består af en 3½-årig almen 
dansk bacheloruddannelse i teologi (BTh) ved MF samt en et-
årig, specialiseret Bachelor of Theology Honours-uddannelse 
(BTh (Hons)) ved Unisa som fjernstudium med engelsk som 
eksamenssprog.

Ved redaktionens slutning var der stadig intet nyt om sagen 
med de fi re MF-bachelorer.

Bodil

Claus Søndergaard gik ned 
med stress og depression og 
endte i total opløsning. Men tro, 
psykologi og den nære familie 
hjalp ham på fode igen. Det for-
tæller han om den 22. februar 
kl. 19.30 i Saralystkirken, Kirke- 
og Kulturcenter i Højbjerg.

Denne torsdag aften fortæller 
Claus Søndergaard om nedturen 
og det vendepunkt, der blev hans 
redning. Foredraget i Saralystkir-
ken bygger på hans nyudkomne 

bog: ”Tro, stress og depression – i 
verdens lykkeligste land”.

Nedturen
Det hele starter med, at Claus 

Søndergaard begynder på et nyt 
arbejde med iværksættelse og 
opstart af den socialpædagogiske 
institution ”Den Sikrede Institution 
Kompasset” i Region Nordjylland. 

Claus begynder som afdelings-
leder med store ambitioner og 
gåpåmod, men oplever i arbejdet 
med svært kriminelle børn og 

unge en voldsom nedtur, der 
starter med stress, depression 
og selvmedicinering. 

Der går lang tid hvor Claus 
hverken kan eller vil indse, at 
han er syg. Det ender med et 
voldsomt kollaps, som han intet 
selv husker fra.

Hjælp gennem tro og ro
Claus bliver indlagt på en 

psykiatrisk afdeling, og fra da 
af starter rejsen tilbage til livet. 
Han får hjælp af sin leder og en 
psykolog, af venner og familie. 
Desuden henter han hjælp i sin 
tro og i forskellige teknikker til at 
fi nde ro. 

Foredraget i Saralystkirken i 
Højbjerg koster 50 kr.

Inden foredraget kan der købes 
middag i KulturCaféen for 35 kr. 
Man kan bestille bord på kultur-
cafe@saralystkirken.dk oplyser 
kirkens præst, John Lorenzen.

Bodil

Foredrag i Saralystkirken:

Tilbage igen efter total opløsning

Foredrag om fl ygtninge 
og migranter i Folkekirken
 Torsdag den 22. februar er 
der Fælleskirkelig Aften i 
Brændkjærkirken i Kolding. 
Her vil sognepræst i Ribe 
Domkirke og Seem sogn, 
Torben Bramming, tale om 
Marguerit-bevægelsen.

Sognepræst Torben Bram-
ming forklarer bevægelsens 
navn som følger:

”Vi kan sammenligne den 
nye situation med asylsøgere, 
fl ygtninge og migranter, der bliver 
kristne med margueritruten. De 
mange nye kristne som i disse år konverterer til kristendommen er 
med til at danne en ny kirkelighed i Danmark. Til denne kirkelighed 
må også høre en ny folkelighed og folkekirkelighed. 

Derfor håber vi med margueritbevægelsen, som pastor Massoud 
Fouroozandeh står i spidsen for at kunne samle en evangelisk-
folkelig bevægelse, der består af mange forskellige, men gode og 
smukke fortællinger om Guds uransagelige veje i verden. Mit oplæg 
kommer til at udfolde tankerne bag dette nye tiltag.” 

Bodil

Pastor Massoud Fou-
roozandeh står i
spidsen for Marguerit-
bevægelsen.

En ny genbrugsbutik i Mali 
med overskudstøj fra Danmark 
har på kort tid leveret et fl ot 
overskud til udviklingsprojek-
ter i Mali. Succesen er blevet 
til i et samarbejde mellem 
missionsorganisationen Mis-
sion Afrika, Mission Afrikas 
partnerorganisation Luthersk 
Brødremission i Mali samt 
ngo’en Dooni-Dooni.   

Mere end 7.500 stykker børne-
tøj er blevet solgt af medarbejdere 
fra Luthersk Brødremission i Mali 
(MFLM) og ngo’en Dooni-Dooni, 
siden genbrugsbutikken EUROS-
HOP åbnede i hovedstaden 
Bamako i juni 2017.

Kvalitetstøj hitter
Børnetøjet er doneret til Mis-

sion Afrika af de danske produk-
tionsvirksomheder HRT Textiles 
og Danefæ og pakket i containere 
af frivillige fra Mission Afrika og 
Dooni-Dooni. 

På grund af småfejl må tøjet 
ikke sælges i EU, men det er 
salgbart og i god stand. I Mali er 
efterspørgslen efter kvalitetstøj 

stor, særligt blandt den voksende 
middelklasse, og den lokale pro-
duktion kan ikke følge med. 

Overskud til udvikling
EUROSHOP sikrer, at indtæg-

terne fra salg bliver til samfunds-
udvikling i Mali, hvor næsten 50 
procent af befolkningen lever i 
fattigdom. På et halvt år har tøj-
salget præsteret et overskud på 
omkring 50.000 danske kroner, 
der går til uddannelse og landsby-

udviklingsprojekter gennem Mis-
sion Afrikas partnerorganisation 
MFLM og ngo’en Dooni-Dooni.

Næste container til Mali bliver 
afsendt i løbet af foråret 2018. 
Denne gang bliver børnetøjet 
fra HRT Textiles suppleret med 
skoletasker doneret af produkti-
onsvirksomheden JEVA. Målet 
er at få endnu fl ere virksomheder 
med i det tre-årige pilotprojekt, så 
vareudvalget og dermed indtæg-
terne i EUROSHOP kan øges. 

”Bagkvinde” til Danmark
Fra den 28. februar til den 14. 

marts kommer Elizabeth Kodio, 
leder af udviklingsafdelingen i 
MFLM, til Danmark for at for-
tælle om EUROSHOP og MFLM’s 
projekter. Elizabeth Kodio har 
sammen med Thore Eklund fra 
Mission Afrika været hovedaktør 
bag genbrugsprojektet i Mali.

Under opholdet skal hun blandt 
andet holde foredrag på Mission 
Afrika Dag i Holstebro den 3. 
marts og deltage i diverse lokalar-
rangementer i hele landet. 

Bodil

Dansk børnetøj hitter i Mali

Præsteskoleleder i Came-
roun Samuel Dawai, Mission 
Afrikas generalsekretær, Peter 
Fischer-Nielsen og partnerko-
ordinator Thore Eklund holder 
skiltet for Euroshop-butikken, 
som sælger dansk børnetøj til 
fordel for missionens arbejde 
i Mali.
Foto: Mission Afrika.

Elizabeth Kodio fra MFLM be-
søger Danmark i marts for at 
fortælle om genbrugsprojektet 
i Mali. Foto: Mission Afrika.

EUROSHOPs bagland
Mission Afrika, som 

indtil 2008 hed Dansk For-
enet Sudan Mission, sam-
arbejder med kirker og 
organisationer i Nigeria, 
Cameroun, Sierra Leone, 
Centralafrikanske Republik 
og Mali. Luthersk Brød-
remission i Mali (MFLM) 
blev etableret i 2011 som 
et ligeværdigt samarbejde 
mellem Mission Afrika og 
Den Lutherske Brødrekirke 
i Cameroun, der også er 
partner med Mission Afrika. 
Siden 2012, hvor MFLM 
blev godkendt som tros-
baseret udviklingsorgani-
sation har organisationen 
arbejdet med landsbyud-
vikling gennem gedeavl og 
gødningsproduktion med 
støtte fra Mission Afrika og 
Dansk Missionsråds Udvik-
lingsafdeling (DMRU). 

Dooni-Dooni i Danmark 
er en norsk-dansk forening, 
som arbejder med udvik-
lingsprojekter inden for ud-
dannelse og landbrug i to 
kommuner i Mali.  Dooni-
Dooni i Danmark er baseret 
på kristne grundværdier. 

Dooni-Dooni i Mali er 
en NGO, godkendt af de 
maliske myndigheder, der 
driver udviklingsarbejde i 
Mali. NGO´en fokuserer på 
at bygge skoler og styrke 
de unges grunduddannelse 
samt forbedre dyrknings-
metoder og landbrugsdrift.

Claus Søndergaard har skrevet bogen ”Tro, stress og depres-
sion – i verdens lykkeligste land”.

Thomas Bjerg 
Mikkelsen og MF 
arbejder på at 
fi nde en løsning 
for MFs studenter.
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Kæmp & Vind i BØN!
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.

dk
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UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 22, 24-32

Lederskab i Guds rige
24Disciplene diskuterede også hvem af dem, der var bedst 

egnet som leder. 25Da sagde Jesus til dem: »Denne verdens 
magthavere hundser med dem, de har under sig, og selv 
en diktator ynder at kalde sig folkets velgører. 26Sådan skal 
I ikke opføre jer. 

De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at tjene 
dem, de er ledere for. De, som har højest rang iblandt jer, 
skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang. 
27Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er 
større end den, som tjener ved bordet. 

Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.

28I har trofast stået sammen med mig i mine prøvelser. 
29Med den autoritet, som min Far har givet mig, lover jeg jer 
nu, 30at I skal få lov til at sidde til bords i mit rige, ja, I skal få 
lov til at sidde på troner og regere over Israels 12 stammer.«

Jesus forudsiger, at Peter vil tage afstand fra ham
31Jesus henvendte sig nu til Simon Peter: »Simon, Satan 

vil friste jer til fald, 32men jeg har bedt om, at du ikke skal 
miste troen. Når du senere hen angrer og omvender dig, da 
styrk de andre disciple.«

Af Hans Verner Lollike

Der er igen debat om, hvorvidt forsagelsen af Djævelen skal 
indlede trosbekendelsen eller ej. Forsagelsen er nemlig ikke 
en del af oldkirkens apostolske bekendelse men har været 
anvendt i forbindelse med dåb, hvor kandidaterne skulle 
afsværge deres tidligere hedenske tro. Det er Grundtvigs 
fortjeneste, at vi stadig bruger forsagelsen i de danske kirker.

Kritikere af forsagelsen påpeger, at der netop er tale om 
en forsagelse – noget, vi siger nej til – ikke det, vi positivt tror 
på. Og naturligvis er der en verden til forskel: Vi siger Nej til 
Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi siger 
Ja til Gud Fader, Søn og Helligånd. Et ja til at vi vil leve i tillid 
til Gud og forvente alt godt fra ham.

Reformatoren Calvin brugte ikke forsagelsen før dåben, 
mens Luther og den engelske kirke fastholdt den. For selv 
om der i kristne lande måske ikke var afguder eller dæmoner, 
som skulle forsages eller uddrives, var der altid behov for at 
forsage Djævelen og synden. 

Under oplysningstiden begyndte folk at betvivle det med 
en personlig ond magt, som øver sin indfl ydelse i verden. I 
Sverige afskaffede man derfor forsagelsen omkring år 1810. 
Men i Danmark kæmpede Grundtvig sin kirkekamp mod ratio-
nalisterne og begyndte at fremsige forsagelsen sammen med 
trosbekendelsen fra prædikestolen. Siden 1949 er forsagelsen 
så blevet en del af trosbekendelsen – også når den ikke siges 
som optakt til dåb.

Her i fastetiden kan vi lære om forsagelse gennem beretnin-
gen om, hvordan Jesus blev fristet i ørkenen efter 40 dages 
faste. Der var nemlig heller ingen genveje for Guds Søn:

Djævelen ville have ham til at skabe sten om til brød. Det 
virker umiddelbart som en god ide – som fristelser jo gør det! 
Men Jesus skulle afvise fristelsen som menneske - ikke ved 
at bruge sin guddomsmagt. Han vidste også, at kampen skal 
kæmpes med Åndens sværd, som er Guds Ord. Der var ingen 
genvej til overlevelse.

Fristelse nr. 2: At Jesus skulle få al magt, hvis bare han 
ville tilbede Djævelen, virker som om Løgnens far kommer 
til at afsløre sig selv. Vi skal tilbede og tjene Herren alene, 
svarer Jesus. Der var ingen genvej til magten - Jesus kunne 
ikke undgå korset. Men efter opstandelsen fi k han overgivet 
al magt af sin himmelske far.

Den tredje fristelse, som måske kunne have overbevist 
Jerusalems religiøse ledere om, hvem Jesus var, blev også 
afvist med et citat fra Det gamle Testamente. Der var ingen 
genvej til anerkendelsen. ”Du må ikke provokere Herren, din 
Gud”, siger Jesus med henvisning til 5 Mosebog 6,16.

Jesus har ikke lovet os, at det hele bliver fest og farver, 
når vi tror på ham. Faktisk har han talt meget om forsagelse, 
lydighed og kamp. Når vi forsager Djævelen, siger vi ikke bare 
nej til det, der gør ondt men også til det, der er ondt både 
omkring os og i os. 

Troens kamp hører med til det at være kristen. Og fasteti-
den kan hjælpe os til at fastholde fokus, så 
vi fylder os med Guds Ord og lytter til ham. 
Jesus har vist os, at Djævelen må forsvinde, 
når han bekæmpes med det ord. 

God kamp og glædelig faste.

Vi tror ikke 
på Djævelen

Af Bodil Lanting

Indrømmet – jeg hører selv til 
dem, der tæller. Da jeg var barn, 
talte jeg biler ved vejkanten og 
kløverblade i blomsterkanten 
for at kunne plukke et fi rkløver 
til min mor. Siden da har jeg talt 
alt muligt. Hvor mange var vi til 
et møde ! Hvor mange lande har 
jeg besøgt! o.s.v. 

Der er et tælleapparat inde i 
mit hoved! Det tror jeg, mange 
andre mennesker også har. 

I første omgang er det ikke 
farligt. Det hjælper til med at 
overskue ens omverden, men 
hvis man bruger det til at sam-
menligne sig med andre, er det 
farligt, fordi man forsøger at 
fi nde sit værd ved at være bedre 
end andre.

Hvem er størst?
Det kan altså gå helt galt. 

Det gjorde det for disciplene 
skærtorsdag aften. Jesus havde 
fortalt dem, at nu var det tids-
punkt kommet, hvor han skulle 
tages til fange, pines, piskes og 
korsfæstes. 

De havde hørt det, men det 
var ikke trængt ind. De var opta-
get af at tælle – optaget af tælle 
deres egne fortræffeligheder. 

Det er uhyggeligt, som de 
ligner alle os andre af men-
neskeracen. 

Hvem er den bedste? Ja, vi 
indrømmer, at vi er ikke perfek-

te, men vi forsøger alligevel at 
komme så langt frem i rækken 
som muligt, alt imens vi mister 
det, der giver livet værdi: At 
størst er den, der tjener. 

Det giver naturligvis ikke me-
ning uden Jesus. Han viser sin 
enorme magt ved at tjene, han 
er ”beviset” på, at kærligheden 
og korset hænger sammen. 

Fokus på Jesus sætter livet i 
det rette perspektiv.

Tæl tegn på Guds godhed
I mødet med Jesus og i livet 

med Jesus som Herre erfarer 
man, at ingen kan blive noget 
større, bedre og vigtigere end 
et Guds barn, som er frelst ved 
Jesu fuldbragte værk på korset. 
Man kan ikke lægge til og ingen 
andre kan trække noget fra. 

Jesus gik all-in, som det hed-
der i gamblersproget. Jesus 
satsede hele butikken, han 
satsede sig selv, og han vandt. 

Derfor kalder Jesus os til 
omvendelse. At vende om er at 
skifte retning. Vi skal ikke mere 
tælle vore egne fortræffelighe-
der, for det giver ikke point på 
himmelkontoen. 

Jesus har givet os alle de 
point, der er nødvendige. Nu 
kan vi øve os i at tælle ”alle de 
tegn på Guds godhed, jeg fi k”. 
Det er en fuldtidsbeskæftigelse, 
og jo bedre vi bliver til det, desto 
mere fyldes vi af glæde og tak-
nemmelighed. 

Styrk de andre
Det betyder ikke, at vi skal 

sidde med kuglerammen i læ-
nestolen og gøre ingenting. 
Tværtimod ! Jo mere, vi orker at 
”styrke vore brødre”, desto fl ere 
tegn ser vi på Guds godhed. 

Jo mere, vi vover at give Guds 
kærlighed videre, desto mere 
erfarer vi selv at være et mål for 
Guds kærlighed.

Vi er ofte udsat for sælgere i 
telefonen. Man skal være hurtig 
for at standse talestrømmen, 
der priser alle de fordele, som 
produktet har. 

Jeg tænker, at det er en god 
øvelse at huske at fortælle sig 
selv og andre, hvilke fantastiske 
fordele, man har som kristen. 
De overstiger nemlig langt livets 
besværligheder. 

Jesus nævner to meget vig-
tige fordele. Vi skal være med 
ham i evigheden hos hans og 
vor himmelske far, og Jesus be-
der for os. Også en tredje fordel 
erfarede de selv den aften, hvor 
de kun tænkte på sig selv: Det, 
at vi aldrig skal være alene. 

Når telefonsælgeren har rem-
set alle fordelene op, kommer 
endelig prisen, som er et utro-
ligt billigt tilbud. Fordelene ved 
at være en kristen – at tro på 
Jesus og leve med ham – er 
også et fantastisk tilbud! 

Hvordan var det så med 
prisen? 

Jo, tilbuddet er gratis for os, 
for prisen er betalt af Jesus. Og 
det er ikke kun gratis for dem, 
der allerede har taget imod 
fordelene. Det er også gratis for 
enhver ny person, der vil tage 
imod alle de mange fordele, der 
er ved at være en kristen. 

Man skal bare tage imod 
Jesus. 

Amen.

Kunsten at tælle

Vi må tælle fordelene ved at være kristne og fortælle det til andre: At Jesus inviterer os til ganske 
gratis at få del i det evige liv. At han beder for os - og at vi aldrig er alene.

Vi skal ikke mere tælle 
vore egne fortræffe-

ligheder, for det giver 
ikke point på himmel-

kontoen.

s
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Af Steen Jensen

Journalist

Der er en særlig poetisk skøn-
hed, en slags vidnesbyrd om 
Guds storhed, som den ligger 
dér midt i storbyens rummel 
og tummel, denne Antoni 
Gaudi´s stærkt originale, for-
underlige og efterhånden ret 
gamle og stadig ufærdige 
kirke, La Sagrada Família, 
i det vitale og spillevende 
Barcelona.

Poestisk fordi poesi betyder 
skabelse, og skønhed fordi 
Gaudi´s vision om den mægtige 
kirke var at afspejle Guds ska-
berværk i et nærmest magisk 
stykke arkitektur. Som den står 
og strækker sine sære tårne 
og spir op mod himlen, ligner 
den ikke bare en kirke, men 
giver også associationer til et 
eventyrslot taget fl uks ud af en 
Disney fi lm.

En slags arkitektonisk hymne 
til Gud, til naturen, til livet. En 
stærkt troende romerskkatolsk 
og lettere mystisk arkitekts 
årelange passion for at skabe 
et billede på Guds forunderlige 
skaberværk – naturen – æret 
i et monumentalt jordisk byg-
ningsværk. 

Hvem har ikke stået ude i 
Guds åbne landskaber og fået 
en voldsom lyst til at lade de 
stærke indtryk manifestere og 
fæstne sig i et digt, en sang, et 
maleri? En kirke, måske?

Sagrada Família er sin egen, 
uden én eneste ret linje, som i 
naturen, sådan som Gud ifølge 
Gaudi skabte verden, blød 
og i runde former. Selv sagde 
Gaudi, som lidt fl ot er blevet 
kaldt ”Guds arkitekt”, at han 
ikke skabte, for alt var skabt, og 
det var bare at gå ud og fi ske 
idéerne i det allerede skabte. 
Eller med hans egne ord: ”Ori-
ginalitet er at vende tilbage til 
udgangspunktet”.

Troen får krop
Jeg har noget med katedra-

ler, basilikaer og store kirker, 
noget der bliver ved med at 
drage mig. 

En januar dag står jeg igen, 
for tredje gang, foran denne på 
én gang storslåede og mærke-
lige kirke, eller basilika, i Bar-
celonas pulserende Example-
kvarter, og glor op på alle dens 
tårne og spir, der peger lige op 
i den knaldblå himmel, skulder 
ved skulder med høje kraner i 
fuldt vigør.

Lille, nærmest ydmyg, midt i 
alt det store, som ude i naturen, 
som under en stjernehimmel, 
for øvrigt den eneste måde, 
hvorpå jeg overhovedet evner 

at være en kristen. Lille midt i 
storheden.

Et sted kan jeg godt, som 
protestant, flasket op med 
Skriften alene, sola scriptura, 
blive småmisundelig på katolik-
kernes storslåede katedraler og 
basilikaer i det hele taget. Jeg 
værdsætter, når troen materia-
liseres i noget fysisk og konkret, 
og det gælder såmænd også 
bygningsværker til Guds pris. 
Troen får krop. Tro, mærk, føl, 
sans og fornem.

”Min klient har ikke travlt”
Den evige, ufærdige kirke er 

Sagrada Família blevet kaldt. 
Til marts er det 137 år siden, 
at grundstenen blev lagt, og der 
er stadig lidt vej endnu. Kirken, 
der er godt og vel 70 procent 
færdigbygget, skal efter planen 
og måske en kende ambitiøst 

stå helt færdig i 2026, som er 
100-året for Antoni Gaudi´s død.

”Min klient har ikke travlt”, 
skal Gaudi have sagt. Han 
forudså selv, at La Sagrada 
Família (catalansk for Den Hel-
lige Familie) ville komme til at 
tage generationer efter ham 
at bygge færdig. Da han døde 
i 1926, efter at have arbejdet 
på kirken i over 40 år, heraf de 
sidste 15 i de fl este af døgnets 
timer, var kun omkring 20 pro-
cent færdigbygget.

Set på en katedral-skala er 
de foreløbigt 137 år ikke specielt 
lang tid, for store kirker har det 
med at tage den tid, som store 
kirker nu en gang tager. Milanos 
katedral var 577 år om at blive 
færdig, Kølns katedral 632 år 
og Westminster Abbey i London 
500 år.

La Sagrada Família blev i 
2010 indviet af pave Benedict 
XVI som basilika (Barcelona 
har i forvejen en katedral), selv 
om den altså endnu ikke er helt 
færdig. I dag afholdes her mes-
ser, og i alt er plads til 14.000.

Vanvittig eller geni
Antoni Gaudi (1852-1926), 

født og opvokset i Catalonien, 
led af gigt som barn, hvilket 
gjort det svært for ham at lege. 
I stedet brugte han sin tid på 
at analysere naturen og dens 
opbygning. Da han afsluttede 

sin arkitektuddannelse, uden 
særligt gode karakterer, sagde 
en af lærerne om ham: ”Jeg har 
enten fundet en vanvittig eller 
et geni”.

Han gik i gang med at tegne 
bygninger og tegnede bl.a. en 
række rigmandshuse, men 
til at begynde med blev hans 
stil latterliggjort med alle dens 
sære former. Han fi k den rige 
industrimand Eusebi Güell 
som mæcen, og efterhånden 
opnåede han stor popularitet 
og blev den mest efterspurgte 
og dyreste arkitekt i Catalonien.

Den unge Gaudi solede sig i 
penge og succes. Men da den 
smukke Pepita Moreu afviste 
hans tilbud om ægteskab, tog 
hans liv en skarp drejning. 
Frem til sin død som 74-årig 

begravede han sig i arbejdet og 
i bøn og deltog dagligt i katolske 
messer. Han blev vegetar og 
holdt sig fra alkohol, blev aldrig 
gift og fi k ingen børn.

7. juni 1926 gik han ud foran 
en sporvogn i Barcelona og blev 
kørt over. Fordi han i sine sidste 
år mere eller mindre levede 
som en eneboer i kirken, sær 
og indadvendt, uden at få plejet 
sig selv og luset i tøjet, blev han 
ikke genkendt og endte på et 

fattighospital, hvor han døde få 
dage senere.

Boghandler tog initiativet
Antoni Gaudi blev allerede i 

en alder af 32 år knyttet til det 
bygningsværk, der skulle blive 
hans hovedværk som arkitekt. 
Det skete, da der opstod uover-
ensstemmelser mellem kirke-
byggeriets oprindelige arkitekt 
og den forening, der stod bag.

Det er dog en boghandler ved 
navn Josep Maria Bocabella, 
vi kan takke for, at La Sagrada 
Família overhovedet blev til 
noget. Det var nemlig ham, der 
havde fået en vision og nu ville 
have opført en stor kirke og 
stiftede foreningen, der skulle 
samle penge ind. Baggrunden 
var, at Josep Maria Bocabella 

frygtede, at kristendommen 
ville gå til grunde i 1800-tallets 
industrialisering, og nu ville han 
have en katedral, der kunne 
række ind i den nye, moderne 
tidsalder.

Byggeriet af kirken var godt 
et år henne, da Gaudi overtog, 
og han lavede alle tegningerne 
i den oprindelige nygotiske stil 
om fra ende til anden. Det blev 
vigtigt for ham, at kirken blev 
fyldt med symbolik fra naturen, 

Guds skaberværk, og han satte 
alt ind på sine himmelstræ-
bende ambitioner om en kirke, 
der blandede hans kærlighed til 
Gud med kærligheden til natu-
ren. Han så, at naturen består af 
bløde kurver – ikke rette linjer – 
og han mente, at hvis naturen er 
Guds værk, så æres Gud bedst 
ved at lade arkitekturens former 
og bygningerne udspringe af 
Hans værk.

Fødsel, død og 
genopstandelse

Sagrada Família – eller som 
den formelt hedder »Temple 
Expiatori de la Sagrada Fami-
lia« - er fortællingen om Josef, 
Maria og Jesus materialiseret i 
sten på sten. Gaudi ville afspejle 
fødslen, døden og Jesu gen-
opstandelse i kirkens facader, 
der er spækket med fi gurative 
fortællinger fra Bibelen.

Hans ambition var at bygge 
12 tårne, der skulle repræsen-
tere apostlene, fire tårne for 
evangelisterne (tårnene skulle 
være mellem 90 og 120 meter 
høje) samt to giganttårne, der 
skulle repræsentere Jesus 
og Jomfru Maria. Det højeste, 
”Jesus”-tårnet, har en højde på 
170 meter, hvilket er fem gange 
Rundetårn.

Står man inde i kirken er det 
både med følelsen af at befi nde 
sig i et helligt rum og i en magisk 
skov. De bærende sokler og 
søjler ligner træer med træ-
kroner, overalt fi ltres sener og 
knogleformationer ind mellem 
hinanden. Kirkerummet er et 
overfl ødighedshorn af fi gurativ 
detaljerigdom.

Dele af den ufærdige kirke og 
Gaudi´s modeller blev ødelagt 
under den spanske borgerkrig 
i 1930´erne, og sammenholdt 
med økonomisk lavvande betød 
det, at arbejdet i perioder kom 
til at ligge mere eller mindre 
stille. Andre arkitekter kom til at 
arbejde videre med byggeriet af 
denne mastodontkirke, som i vi 
er mange,  der synes er fuld af 
himmelsk skønhed, men som 
også, ja, helt fra begyndelsen, 
har haft sine kritikere, der har 
ment, at det er et skrækkeligt 
stykke arkitektur, bl.a. forfat-
teren George Orwell. 

Sagrada Família er finan-
sieret ved private bidrag. På 
Gaudi´s tid via donationer, i 
dag via entreen fra omkring tre 
millioner turister om året, hvilket 
gør La Sagrada Família til én 
af Spaniens største turistat-
traktioner.

Hyldest til skønheden

Fornemmelsen af helligt rum og magisk skov går hånd i hånd i det 
enorme kirkerum.

Bibelske fortællinger fi gurerer overalt på Sagrada Família.

Den mægtige Sagrada Família er i dag 70 procent færdigbygget.

La Sagrada Família i Barcelona er Antoni Gaudi´s mastodontiske overfl ødighedshorn af en basilika, der 
hylder Gud og skaberværket, naturen. Foreløbig har byggeriet været 137 år undervejs.

Antoni Gaudi´s vision var at 
skabe en kirke, der afspejlede 
Guds skaberværk - naturen.
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BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Du har bedt for mig for en del 

år siden, og jeg blev rask. Det 
var sukkersyge. 

Jeg er en personlig kristen, 
og jeg ved, at Jesus helbreder  
også i dag. Jeg er 78 år.

Kærlig hilsen
        L.A.

Kære XXX
Jeg synes, dit brev er interes-

sant. Det synes jeg, fordi det 
faktisk rører ved et stort problem.

At tanken om forbøn et eller 
andet sted er dig imod, fordi du 
føler, at mange bliver ”snydt” for 
forbøn. Den tanke er ny for mig.  

Dog vil jeg så hellere glæde 
mig over de kredse og menighe-
der, hvor man tilbyder forbøn for 
syge, ja, forbøn i det hele taget. 

På et punkt har du dog ret. 
Den manglende forbøn i mange 
kredse og menigheder er et pro-
blem. Mest selvfølgeligt for dem, 
der kunne trænge til forbøn fx på 
grund af sygdom.

Lad mig nu først slå fast, at 
forbøn for syge ikke er den nem-
meste tjeneste for kristne.

Ser vi på Jesu tjeneste, mens 
han var her på jorden, så ser vi, 
at Jesus så sygdom som menne-
skenes fjende. Det viser alle hans 
helbredelser, og det er jo trods alt 
Jesu tjeneste, vi skal efterfølge,

Han havde næppe hjulpet den 
syge ved Betesdas dam, eller 
kvinden med blødningerne, eller 
de lamme, de stumme, de blinde 

og de døve, hvis han mente, at 
deres sygdomme var til gavn 
for dem. 

Gud siger jo også til os i Bibe-
len, at han på alle måder ønsker, 
at vi skal have det godt.

Den bibelske lære, som jo helst 
skal være de kristnes udgangs-
punkt, taler til os om på alle måder 
at hjælpe de syge. Herunder også 
at bede for syge. Bøn er jo det 
stærkeste hjælpemiddel, vi har 
som kristne. 

Det praktiserede Paulus på 
Malta: Paulus gik ind til den syge, 
står der - ”lagde hænderne på 
ham og bad for ham og helbredte 
ham.” Paulus vender jeg tilbage til.

Jesus har ikke alene talt til os 
om at bringe mennesker frelse. 
Han har også pålagt os ved tro, 
håndspålæggelse og bøn at 
give mennesker deres sundhed 
tilbage. 

Men gennem årene er der 
sket en langsom svækkelse af 
kristendommens tro på guddom-
melig helbredelse. En udvanding 
kunne vi kalde det.

Det er sket på trods af, hvad 
Jesus ønskede. Hør blot hvad 

Jesus siger til sine første disciple 
i Johannes-evangeliet kap. 14, 
vers 11 og 12:

”De, som tror på mig, skal også 
gøre de gerninger, jeg har gjort, 
- ja, de skal endda gøre større 
gerninger.”

Jesus står her med en gruppe 
mennesker foran sig, nemlig hans 

disciple. De skulle efterfølge hans 
eksempel, også med hensyn 
til helbredelser. De var det 1. 
århundredes Jesu-disciple. Vi er 
i dag faktisk det 21. århundredes 
Jesu-disciple.

Hvad der derefter sker med 
disciplene, læser vi i Markus-
evangeliet kap. 6, versene 12 og 

13: ”Så drog de ud 
og prædikede, at folk 
skulle omvende sig; 
og de uddrev mange 
dæmoner, og de sal-
vede mange syge 
med olie og helbredte 
dem.”  

Nu tilbage til Pau-
lus. Han var ikke med 
blandt de første di-
sciple. Paulus havde 
nemlig ikke vandret 
med Jesus, mens 
Jesus vandrede her 
på jorden. Men alli-
gevel var han tro mod 
Jesu befaling med 
hensyn til de syge.

Han havnede på et 
tidspunkt under store 
besværligheder på 

øen Malta. Han var på missions-
rejse. Han kommer til en mand, en 
far, der ligger syg, plaget af feber 
og dysenteri. Det læser vi i midten 
af kap. 28 i Apostlenes Gerninger. 

”Paulus gik ind til ham, lagde 
hænderne på ham og bad for ham 
og helbredte ham.” 

Efter dette kom også de andre 

syge på øen og blev helbredt. I en 
bibel-kommentar står der endda, 
at Paulus helbredte alle de syge 
på Malta. 

Noget, der er anderledes, læ-
ser vi i det 1. brev til Timotheus 
kapitel 5, vers 23, her skriver 
Paulus til sin syge ven Timotheus: 
”nyd lidt vin for din mave og dine 
jævnlige sygdomme.”

Og i 2. brev til Timotheus kapi-
tel 4, vers 20 fortæller Paulus, at 
han efterlod Trofi mus syg i Milet.

For Paulus var det altså ikke 
altid muligt at helbrede de syge 
ved håndspålæggelse og bøn. 
Ikke engang hans venner. Det 
må have været svært for Paulus. 

Forbøn for syge er nemlig ikke 
nogen nem tjeneste. Det var det 
ikke for Paulus. Det er det heller 
ikke i dag. Denne kendsgerning 
kan nok afholde mange kristne fra 
at gå i gang med forbøns-tjeneste. 
Men noget er heldigvis ved at 
forandre sig.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

SVAR:

Kære Orla Lindskov
Jeg er dybt, dybt taknemmelig 

for din forbøn. Tanken gør mig 
varm indvendig, men – et eller 
andet sted er tanken om forbøn 
mig også imod.

Jeg tænker nemlig på, at hvis 
forbøn har så stor betydning, må 
det jo betyde, at alle de mange 

mennesker, som ingen beder for, 
helt uforskyldt er ringere stillet.

Det forholder sig jo sådan, at i 
nogle kredse kan der være man-
ge, der beder for et menneske. 
Mens begrebet forbøn ligefrem er 
helt ukendt i andre kredse.

Synes du ikke, at det er et 
problem?

Hvis du mener, at emnet har al-
men interesse, vil du måske tage 
det op i din Brevkasse i Udfordrin-
gen. Jeg læser Udfordringen hver 
uge. Jeg vil gerne være anonym.

En varm hilsen til dig.
          XXX.

Er folk ikke ringere stillet, 
hvis ingen beder for dem?

Kære Orla Lindskov!
Ja, jeg skriver udråbstegn ef-

ter dit navn, og det gør jeg, fordi 
jeg har lyst til at råbe det ud, som 
jeg nu kort vil fortælle.

Jeg havde døjet med et dårligt 
knæ i meget lang tid, og jeg var 
blevet bange for, hvad det ville 
ende med. 

Selv om jeg aldrig har mødt 
dig, havde jeg fra venner hørt 
om din tjeneste med salveduge.

Jeg skrev efter èn og brugte 
den et stykke tid. Så blev mit knæ 
rask. Gud har jeg allerede takket. 

Nu også en tak til dig.
               A.

Kære Orla Lindskov
Jeg har tidligere skrevet til dig 

om forbøn og om at få en salve-
dug. Jeg vil nu bare skrive til dig 
for at fortælle dig og alle, som 
læser dette vidnesbyrd, at jeg 
har haft virkelig glæde og hjælp 
af den tilsendte salvedug.

Tak for din Brevkasse i Udfor-

dringen. Tak for din tjeneste, som 
efterhånden har varet mange år.

Jeg ønsker dig Guds fortsatte 
velsignelse.

Med venlig hilsen fra
  En taknemmelig

I nogle kredse er der 
mange, som beder for 
andre. Men der fi ndes 
også kredse, hvor det 
er helt ukendt. Er det 
ikke et problem?

Stadig fl ere beder for syge - og det er godt

Det er ikke nogen let tjeneste at bede for syge. Men vi skal alligevel 
gøre det, og her kan vi lære meget af apostlen Paulus.
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Kirker går sammen om
natcafé for kvinder i prostitution
Fem fri- og folkekirker har stået sammen i snart fem år om en alternativ kirke for kvinder i prostitution, 
men tværkirkelighed har ikke været målet i sig selv.

Af Mirjam Røgeskov, journalist 

Eliaskirkens krypt på Vesterbro 
Torv i København ligger to-tre 
gange ugentligt lokaler til en 
alternativ kirke. Night Light 
Café er en natcafé for nigeri-
anske kvinder, der arbejder i 
prostitution på Vesterbro. 

Caféen har åbent fra kl. 24-03 
om natten, hvor kvinderne kan 
komme ind og få en pause fra 
arbejdet på gaden. 

De kan få en snak, bede, spille 
et spil, deltage i en kreativ work-
shop, drikke en kop varm, spise 
lidt let mad eller sidde for sig selv, 
hvis de vil. Karin Kjærgaard er 
projektleder i Night Light Café. 
Hun fortæller, at atmosfæren i 
caféen er det vigtigste.

- Kvinderne skal have oplevel-
sen af, at vi kan snakke, grine 
sammen og se hinanden i øjnene. 
De skal opleve den kirkelige 
atmosfære, som er næstekær-
ligheden: at vi er sammen med 
dem, fortæller Karin Kjærgaard. 

I løbet af 2016 besøgte cirka 
2000 nigerianske kvinder natca-
féen, og der er 35-40 frivillige i 
projektet. 

Arbejdspause med Gud
Hver nat har caféen en andagt, 

hvor en af de frivillige læser et 
afsnit fra Bibelen eller en salme. 
Der bliver lagt op til refl eksion, 
man kan bede sammen, og nogle 
gange synger de også. Andag-
terne er ikke obligatoriske, men 
mange af kvinderne vælger at 
deltage og er glade for natcafé-
ens stærke, åndelige fokus. Det 
fortæller Karin Kjærgaard, som 
også har været med til at starte 
projektet.

- Kvinderne kommer fra den 
kristne del af Nigeria, så de er 
vant til at bede, synge og læse 
fra Bibelen hjemmefra. De ønsker 
derfor selv, at vi holder andagter, 
og jeg har hørt mange af dem 
kalde Night Light Café for deres 
kirke, fortæller Karin Kjærgaard. 

Projektlederen er også selv 
frivillig i caféen, og hun har en 
god samtale om troen med en kv 
inde i gennemsnit hver tredje nat, 
caféen er åben. 

- Når en kvinde forlader nat-
caféen, skal hun have oplevet, 
at her var et rum, hvor hun var 
sammen med Gud og andre 
mennesker. Det er omdrejnings-
punktet i det, vi laver, siger hun.

Vokseværk og 
fællesøkonomi

Night Light Café blev startet i 
april 2013 og har fra starten væ-
ret et økumenisk arbejde mellem 

fem folke- og frikirker: 
Eliaskirken, Apostelkirken, 

København Vineyard, Regen og 
Byens Valgmenighed samt orga-
nisationen Kirkernes Integrations 
Tjeneste. Hillsong er siden hen 
kommet med i projektet, så seks 

kirker nu står sammen. 
Projektet har en partnergrup-

pe, der består af en repræsentant 
fra hver kirke samt Karin Kjær-
gaard, som er ansat i Kirkernes 
Integrations Tjeneste. 

Gruppen mødes mindst fire 
gange om året. Alle kirkerne skal 
lave en indsamling til Night Light 
Café to gange årligt, som man 
sender til projektet, hvilket udgør 
økonomien. 

Opgave fremmer 
tværkirkelighed

En af medlemmerne i natcafé-
ens partnergruppe er Niels Ny-
mann Eriksen, som er sogne- og 
indvandrerpræst i Apostelkirken. 
Han blev involveret, fordi han tror 
på lokale kirker, som engagerer 
sig i sociale udfordringer.

- Når forskellige kirker går 

sammen på tværs af kirkeskel, 
manifesterer vi en enhed, som 
Jesus jo beder i Johannes 17: 
’At de må være et, så verden kan 
se, at Du har sendt mig.’ Vi ser 
en opgave, og den vil vi gerne 
løse sammen, og i det vi tager 
fat, opstår muligheden for at blive 
forbundet på nye måder, har Niels 
Eriksen erfaret. 

Anika Follmann repræsenterer 
Byens Valgmenighed i partner-
gruppen. Hun er formand for part-
nergruppen og har en kandidat i 
socialt arbejde. 

Hun peger også på, at en fæl-
les opgave hjælper kirkerne til at 
være økumeniske. 

- Det gør, at vi fokuserer på no-
get andet end vores egen teologi 
eller praksis. Vi får hævet blikket 
fra vores egne små navler, og vi 
skuer mod en fælles horisont, 
fordi denne udsatte gruppe har 
et behov, siger Anika Follmann. 

Store sager kræver fl ere
Anika Follmann mener, at 

Night Light Café er lykkes, fordi 
den er født ud af målgruppens 
behov.

- Det handler ikke om os. Det 
handler ikke om, hvad vi har 
behov for at lave. Det handler 
om kvinden, der kommer ind ad 
døren, og at hun skal mødes med 
Guds kærlighed. Vi skal ikke bare 
lave noget tværkirkeligt for at lave 
noget sammen, mener hun. 

Karin Kjærgaard er enig i, at 
tværkirkelighed ikke er et mål i 

sig selv. Det handler om at gå 
sammen om en vision, som er for 
stor at løfte for den enkelte kirke.

- Der får man også ydmyghe-
den, som er en meget vigtig værdi 
i et samarbejde. Når man har brug 
for andre, er man ikke sig selv 

nok, har projektlederen erfaret. 
Niels Eriksen stemmer i og 

siger, at vejen til enhed ikke er 
højpandet dialog, for det gør no-
get at løfte en opgave sammen. 

- Man får respekt for hinandens 
ressourcer, fordi man ser, at de 
andre kan, hvad vi ikke kan og 
omvendt. Man anerkender også 
de andres intentioner, så man 
ikke forfalder til ’de vil bare profi -
lere sig selv’ eller andre fordom-
me. Fordomme er vanskellige at 
opretholde, hvis man jævnligt ser 
hinanden i øjnene og snakker om, 
hvordan man bedst griber det her 
an, siger han.  

Forskellighed 
i sammenspil

En af projektets største styr-
ker er, at alle kirkerne bidrager 
med noget forskelligt. 

- En bidrager især med øko-
nomi, andre med frivillige, en 
tredje med lokaler, en fjerde 
med en teologi for socialt ar-
bejde, og så videre, fortæller 
Anika Follmann, og Niels Erik-
sen supplerer:

- Frikirker og folkekirker kan 
noget forskelligt, og forskellig-
hederne har her kunnet spille 
sammen på en frugtbar måde, 
siger han.

Derfor er et af præstens bed-
ste råd at omfavne forskellighe-
den i tværkirkelighed, så man 
kan komplementere hinanden. 

- For eksempel, i stedet for at 
sige ’alle burde give lige mange 
frivillige’, så sig, at nogle kirker 
er stærke på frivilligområdet, og 
andre har styrken til administra-
tion, råder Niels Eriksen. 

Vær enig om at være uenig

Karin Kjærgaard fortæller, at 

partnergruppen havde nogle ud-
fordringer i starten, da de skulle 
fi nde projektets stil, men de fandt 
vejen gennem dialog. Derfor er 
hendes bedste råd:

- Inden I begynder, skal I 
bruge god tid på at afstemme 
forventninger og vision, og sæt en 
deadline for, hvornår I vil nå hvilke 
mål. Vision, mål, forventninger, 
handling og økonomi er fem 
vigtige ting at tage med, inden I 
begynder, råder Karin Kjærgaard.

Anika Follmann mener, at de 
seks kirker samarbejder så godt, 
fordi gruppen ikke diskuterer 
teologi eller praksisformer. 

 - Det med teologisk karakter, 
som man kunne være fristet til 
at diskutere, er fuldstændig irre-
levant her. Vi er nemlig sammen 
om at være et lys i kvindernes 
liv, et tilfl ugtssted og et skridt på 
deres vej ud af prostitution. Det 
er jo utrolig stærkt, at Kirken kan 
arbejde sammen og samtidig 
være forskellige i, hvordan vi er 
kristent fællesskab, siger Anika 
Follmann.

Et af hendes råd er da også, 
at kirkerne skal være enige om, 
hvad de er uenige om. 

- Det er afgørende, at man skal 
være enige om, at den forskellige 
teologi ikke er vigtig i det, man 
arbejder sammen om, råder hun. 

Alle tre fra partnergruppen vil 
klart anbefale andre kirker at gå 
sammen i økumenisk arbejde.

- Der er en åndelig velsignelse, 
når kirker går sammen om at gøre 
en indsats på et område. Kirker 
er jo små fællesskaber, og vi er 
skabt til at have en fælles dna for 
vores by, siger Karin Kjærgaard. 

- Økumenisk arbejde er en 
kæmpe berigelse. Det er så dej-
ligt at opleve, at vi kan stå sam-
men, og at en fælles tro opstår. 
Vi ved jo godt, at vi har samme 
Far, men det gør noget, når vi har 
et erfaret fælleskab, lyder sidste 
erfaring fra Anika Follmann.

Når Night Light Café har åbent, går to frivillige på gaden for at uddele kaffe til kvinder i prostitution, og mange tager imod. 
Foto: Nicholas Bluff

”Vi får hævet blikket 
fra vores egne små 
navler, og vi skuer 
mod en fælles ho-
risont, fordi denne 

udsatte gruppe har et 
behov”

”Fordomme er van-
skellige at opretholde, 
hvis man jævnligt ser 
hinanden i øjnene og 
snakker om, hvordan 
man bedst griber det 

her an”

2 verdener - 
kæmper om din sjæl
Af  Graham Powell

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

228,-
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Efterfølger til The Passion bliver 
”den største i fi lmhistorien”
Mel Gibson nye fi lm om Jesu opstandelse ventes færdig i 2019 
eller 2020. Og der er meget at glæde sig til ifølge skuespiller 
Jim Caviezel, som spillede Jesus i The Passion of the Christ.

Nu lover Jim Caviezel, at den nye fi lm vil blive ”den største i fi lm-
historien”. Han tilføjer, at han ikke kan sige mere, men at folk skal 
forberede sig på noget stort og chokerende.

- Opstandelsen er et stort emne. Vi prøver at formidle det fi lmisk på 
en overbevisende og oplysende måde, så der kommer nyt lys over 
det - om muligt uden at skabe noget mærkeligt, sagde Gibson i 2016.

Jim Caviezel taler ofte om sin egen tro. I sidste måned sagde han  
på en lederkonference for katolske studerende:

”Jeg ønsker, at I går ud i denne hedenske verden. Jeg ønsker, at 
I har mod til at gå ud i denne hedenske verden og udtrykke jeres 
tro offentligt uden skam. Verden har brug for stolte troskæmper fyldt 
med levende tro”.

Bodil

Før tænkte folk, at man kunne 
betale sig fra mission. Nu er 
det blevet en større del af folks 
hverdag, mener næstleder i den 
lutherske Frikirken.

– Mission handler nu først og 
fremmest om et integreret liv, om 
at dele tro og gøre godt i nærmil-
jøet. Jeg tror, vi er inde i en ny 
tid for mission og for samtalerne 
om mission, siger næstleder i 
Frikirken, Anne Mari Schiager 
Topland, som mener det ligger i 
kirkens væsen at dele det, man 
har fået på hjerte.

Missionsbefalingen
gælder stadig

Ingen af deltagerne i panel-
debatten med titlen ”Har misjon 
gått ut på dato?”, som fandt sted 
i Storsalen i Oslo forrige tirsdag, 
ville svare ja på spørgsmålet. 

– Vi har fået en opgave, som er 

utvetydig. Missionsbefalingen har 
ikke passeret sidste anvendel-
sesdag, sagde domprost i Oslo, 
Anne-May Grasaas.

Domprovsten, Anne Mar i 
Schiager Topland, Areopagos- 
præst Tore Laugerud og daglig 
leder for Samarbeid menighet 
og misjon (SMM) i Mellomkirkelig 
råd, Knut Hallen, var enige om, at 
der er kommet en ny forståelse af 

både kirke og mission.
– Den nye missionsforståelse 

er egentlig at gribe tilbage til det, 
som var Jesu opgave til os fra 
begyndelsen. Det handler om 
at dele evangeliet i både ord og 
handling, siger Knut Hallen.

Han mener, at den globale kir-
ke påvirker forståelsen af mission.

– Dagens kirke og mission 
handler om, at det går fra alle til 

alle, på kryds og tværs og ikke fra 
Vesten til resten, siger han.  

Først mission i Norge
Areopagospræst Tore Lau-

gerud afviser, at mission bare er 
noget, som sker ”derude”.

– Vor missionsopgave er pri-
mært det sekulariserede norske 
samfund, som inkluderer en 
nyåndelig søgen og folk fra an-
dre kulturer, siger han. Samtidig 
skal kirken også krydse grænser 
gennem mission i andre lande og 
verdensdele, fastslår han.

Anne Mari S. Topland påpeger, 
at det er vigtigt at satse på de 
områder, hvor færrest har hørt om 
Jesus, hvilket Frikirken allerede 
gør. Men folk fra de samme lande 
bor nu om dage også i vore egne 
nabolag. 

- Verden er kommet til os, fast-
slog frikirkens næstleder. 

KPK/Bodil

Den kristne skuespiller Jim Caviezel, som spillede Jesus i Mel 
Gibsons storfi lm The Passion of the Christ, får også hovedrol-
len i den kommende fi lm om opstandelsen.

Den norske pinsebevægelse, 
som tæller over 330 menig-
heder, har holdt deres årlige 
lederkonference på Oslofjord 
den 8.-11.februar. Temaet var 
at gøre Jesus synlige gennem 
livslang efterfølgelse.

Leder af pinsebevægelsen i 
Norge, Sigmund T.  Kristoffersen, 
holdt åbningstalen på Led 18. Her 
kom han ind på bevægelsens 
2020 målsætninger og konklu-
derede, at der bliver plantet fl ere 
menigheder end nogensinde før. 
Der er også stadig flere me-
nigheder, som har et børne-og 
ungdomsarbejde.

- Der er meget at glæde sig 
over, konkluderede Sigmund 
Kristoffersen.

Livslang efterfølgelse
Om konferencens tema sagde 

lederen, at vor tro på Jesus skal 

vare hele livet uanset hvad, der 
kan forstyrre os undervejs.

”Hvad bliver min og din tros-
historie? Vi kan leve intenst og 
være ivrige i ungdomsårene og 

have stærke gudsoplevelser. Men 
livet med Jesus handler ikke om 
én intens etape eller én periode 
af livet, men det er en invitation 
om at følge Ham hele livet.

Spørgsmålet bliver da: Hvad 
bygger os på langt sigt? Hvad gør 
at vi bli’r grundfæstet? Hvordan 
holder troen gennem sygdom, 
kriser eller negative erfaringer 
med andre mennesker eller me-
nigheder? Målet er, at troen skal 
vare livet ud”, sagde Sigmund 
Kristoffersen og citerede fra Pau-
lus’ brev til Romerne kap. 8,38-39. 

Vi er Jesu disciple
Jesu disciple var ikke kun de 

tolv apostle. Vi står i den samme 
udfordring i 2018 fastslog Kristof-
fersen med henvisning til mis-
sionsbefalingen.

Kernen i denne opgave er ikke 
bare at folk bliver frelst, men at 
de bliver disciple. Og det er en 

læreproces, som varer hele livet.

Disciplens kendetegn
- Retreatbevægelsens far, Edin 

Løvås, har talt om seks kende-
tegn på en discipel.

1. En discipel har en personlig 
relation til Jesus.

2. En discipel lever dagliglivet 
sammen med Jesus.

3. En discipel bli’r stadig mere 
ligesom Jesus.

4. En discipel gør Jesus’ inte-
resser i verden til sine egne.

5. En discipel lever i fælleskab 
med andre disciple.

6. En discipel forenkler livet, 
så han kan leve som en discipel.

Tænk at kunne være lige så 
frimodig som Paulus. Han sagde 
ligefrem: ”Bliv mine efterfølgere, 
ligesom jeg efterfølger Kristus!”, 
sluttede Kristoffersen.

Bodil

Pinsebevægelsen var 
samlet til LED 18 i Norge

- Vi skal huske efterfølgelsen 
af Jesus, sagde Sigmund 
T.  Kristoffersen i sin åbnings-
tale på LED 18.

Vi er på vej mod en ny missionstid
Norske kirkeledere:

Missionsbefalingen gælder stadig, fastslog de norske kirkelede-
re Anne-May Grasaas, Knut Hallen, Anne Mari Schiager Topland 
og Tore Laugerud. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK.

Den 24. febr. vil bl.a. Colosseum 
i Rom blive oplyst med rødt.

Både amfi teater-ruinen i Rom, 
St. Elijah Maronite-katedralen i 
Aleppo og St. Paul-kirken i Mo-
sul vil blive oplyst med rødt for 
at minde om martyrernes blod, 
oplyser den katolske nyheds-
side Crux Now. Belysningen er 
sponsoreret af Aid to the Church 
in Need (ACN).

Sidste år fi k ACN oplyst par-
lamentsbygningen i London, 
Sacré-Cœur-basilikaen i Paris og 
katedralen i Manilla på Filipinene.

– I Colosseum vil der være 
fokus på den pakistanske kvinde 
Asia Bibi, som er dømt til døden 
for blasfemi og Rebecca, som 
blev kidnappet af Boko Haram 
sammen med sine to børn, mens 
hun var gravid med et tredje. Da 
hun slap fri og blev genforenet 
med sin mand, bestemte hun sig 
for, at hun ikke kunne hade dem, 
som forårsagede hende så meget 
smerte, fortæller ANC-direktør 
Alessandro Monteduro. Ifølge 
ACN er kristendommen verdens 
mest undertrykte trossamfund.

KPK

Tre bygninger i rødt for forfulgte kristne

Kina: 100 kristne sendt til 
kommunistiske ”omskolingslejre”
Over 100 kinesiske kristne er de seneste måneder blevet sendt 
til ”omskolingslejre” i Xinjiang Uyghur provinsen, oplyser World 
Watch Monitor.

I disse lejre, der også er kendt som ”studiecentre” eller ”centre 
for holdningsændring” lærer kinesere, hvordan de skal være loyale 
overfor den kommunistiske ideologi.

Tidligere har skolens ”studenter” især været folk fra det etniske 
mindretal uyghurerne, som har muslimsk baggrund. De har været 
målgruppen for regeringens antiterror-kampagne mod separatist-
grupper og militante islamister. Men nu er nye kristne konvertitter 
også blevet en målgruppe for omskolingen.

I fængsel på ubestemt tid
En kilde har fortalt WWM, hvordan medlemmer af hans kirke 

blev sendt til en sådan lejr uden at vide, hvornår de ville komme 
tilbage. Nogle blev på lejren en måned, andre i et halvt år eller 
længere. Kristne familier bliver splittet op, når en af forældrene 
skal ”omskoles”.

 De efterladte familier beskriver lejrene som et fængsel:
”Jeg ved ikke, hvor min mand er nu, men jeg tror, at Gud stadig 

bruger ham i fængslet eller lejren. Somme tider er jeg bekymret 
for, om han har nok tøj til at holde sig varm i fængslet, siger en 
kvinde. Hendes mand er leder i et område med mange kristne, der 
er konverteret fra islam.

”Jeg er bange for, at det også vil ramme mine børn”, siger en 
anden kvinde, hvis mand er under omskoling. ”Læreren i skolen har 
holdt særligt øje med mine børn, efter at myndighederne fortalte 
skolen om min mand”, tilføjer hun.

Xinjiang beskrives i en Wall Street Journal rapport som verdens 
mest overvågede område. ”Der er kampvogne på gaden, politista-
tioner på hvert gadehjørne og tonsvis af overvågningskameraer”, 
skriver The Wall Street Journal. I Xinjiang bliver man nu tjekket fl ere 
gange om dagen, fx på markedet, på gaden, ved indgangen til en 
biograf eller under rejse med offentlig transport. 

“Selv din smartphone bliver tjekket”, skriver Wall Street Journal.
Også de registrerede kirker har nu fået påbud om at tjekke ID hos 

alle, der kommer til søndagsgudstjenesterne. Mange kristne opgiver 
af den grund at komme i de registrerede kirker.

”Jeg føler, at jeg bor i et stort fængsel”, fortæller WWMs kilde.
For et år siden kunne World Watch Monitor afsløre, at myn-

dighederne i Xinjiang havde forbudt alle kristne aktiviteter i ikke-
registrerede kirker - angiveligt som et anti-terror tiltag.

Der er omkring 20 millioner muslimer i Kina, hvoraf de fl este er 
fra de etniske Hui og Uyghur grupper. Der anslås at være mindst 
100 millioner kristne i landet, men mange kristne hører til i under-
grundskirker og er derfor ikke talt med i statistikkerne.

Bodil
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Af Bodil Lanting

Menigheden United i Malmø 
startede som en ’søgervenlig 
kirke’ i 2000. Det blev ændret i 
2008, da man mente, at stilen 
var blevet for verdslig. Nu 
er kirken blevet en karisma-
tisk luthersk kirke, som skal 
være en del af Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen (EFS) 
og praktisere barnedåb.

Menigheden United har i åre-
nes løb inspireret mange kirker 
i Sverige. Men det må ikke ske 
på bekostning af forkyndelsen, 
understregede pastor Magnus 
Persson for nogle år siden. Han 
lovede samtidig, at kirken ville 
satse mere på indholdet end på 
den populære, søgervenlige form.

Formen styrer indholdet
– Formen er ikke neutral. For-

men kidnapper indholdet, fastslog 
præsten, da de første ændringer 
trådte i kraft. 

Det betød blandt andet, at 

evangeliet skulle fylde mere end 
tidligere, hvor det ifølge pastoren 
havde været reduceret til en ap-
pel i slutningen af en gudstjene-
ste. En prædiken skal ikke bare 
være ”gode råd” men derimod 
de gode nyheder. Tidligere valgte 
prædikanten først temaet for sin 
prædiken og fandt derefter de 
bibeltekster, der passede til det. 
Men det blev ændret i 2008.

– Det bliver både mere kraft-
fuldt og mere balanceret åndelig 
kost. Og vi tvinger os selv til at 
bruge tekster, som vi ellers aldrig 
ville have valgt, forklarede Man-
gus Persson dengang.

Hvem får æren?
I en artikel i Dagen.no fra 2014 

forklarede Persson, at han i 2008 
blev klar over, at menigheden 
bevægede sig i den forkerte ret-
ning - selv om gudstjenesterne 
samlede 700 hver søndag.

- Vi havde formet en menig-
hedskultur, som lignede tidsån-
den: Individualistisk, subjektiv 
og egocentrisk. Vi havde ikke 

gjort folk til disciple, men brugte 
selvhjælps-forkyndelse og holdt 
motivationstaler om livet. Folk 
mødte Jesus, men vi gled bort 
fra Guds ord og den oprindelige 
tanke med menigheden, vurde-
rede han.

Ændringen kom efter en slags 
bibel-og bønnevækkelse.

- Vi be gynd te at længes efter 
solid bi bel un der vis ning og det 
rene evan ge li um, som giver vir-
ke lig fred med Gud og ikke bare 
over fl a disk en tu si as me, forkla-
rede Magnus Persson.

Den efterfølgende søgen efter 
teologiske rødder førte menig-
heden mod den reformatoriske 
arv med vægt på ”Skrif ten alene, 
Kris tus alene, nåden alene, troen 
alene og Guds ære alene”.

Fremmødet om søndagen faldt 
fra 700 til 400. Men det bekræf-
tede pastoren i, at han havde ret. 
For menigheden havde åbenbart 
ikke fostret diciple men snarere 
fans, som foretrak en bestemt stil, 
konkluderede han.

I et interview med Dagen.se i 

2016 forklarer Magnus Persson, 
at han indså problemet i forbin-
delse med et event, hvor der blev 
vist videoklip med vidnesbyrd fra 
forsamlingen. 

- Folk sagde typisk: ”United 
forvandlede mig” eller ”Jeg kan 
ikke leve uden United”. Der var 
mange vidnesbyrd af den slags, 
men næsten ingen nævnede 
Jesus. Jeg skammede mig og 
følte frygt for Gud, forklarede 
Persson til Dagen.se. 

Afstemning i menigheden
Nu har over 70% af menig-

heden stemt for at søge med-
lemsskab i EFS. Det betyder, at 
Uniteds pastorer skal præstevies 
i Svenska Kyrkan og forrette dåb 
og nadver i overensstemmelse 
med den lutherske kirkes ordning. 

Samtidig ønsker menighe-
den at have et associeret med-
lemsskab af Pingst FFS, de 
samvirkende pinsemenigheder 
i Sverige.

Pinsemenigheden Uni-
ted Malmø med pastor 
Magnus Persson i spid-
sen tilslutter sig den 
evangeliske bevægelse 
EFS, som er en del af 
den lutherske kirke i 
Sverige.

Svensk pinsekirke 
vil indføre barnedåb

Open Doors advarer: Glem ikke 
Nordkoreas forbrydelser
Verden må ikke glemme Kim-regimets forbrydelser i beno-
velse over den tilsyneladende optøning af forholdet mellem 
Nord- og Sydkorea under Vinter OL.

Det understreger organisationen Open Doors (Åbne Døre).
”Mens mange nationer kommer sammen for at deltage i Vinter 

Olympiaden, må vi ikke glemme, at der hver dag er over 300.000 
kristne [i Nordkorea], som nægtes ret til at dyrke deres tro. De er 
et belejret samfund, som kæmper for selve det at overleve”, udtalte  
Matthew Rees fra Open Doors.

Flere medier har omtalt Nordkoreas diktator i positive vendinger, 
fordi hans søster besøger vinterlegene og fordi atleterne fra hhv. 
Nord- og Sydkorea deltager i et fælles team.

Open Doors minder om, at Nordkorea nu i 16 år har toppet listen 
som det land, der forfølger kristne allermest.

- Troen på at Gud er en højere autoritet end landets leder, Kim 
Jong-un, opfattes som en trussel, der skal knuses. Titusinder af 
kristne er internerede i forfærdelige arbejdslejre og tusinder andre 
må holde deres tro på Kristus tophemmelig, siger Matthew Rees.

Også Mike Pence har advaret mod ”Nordkoreas charmeoffensiv”.
Bodil

USAs vicepræsident har under sit ophold i Sydkorea ved 
starten af Vinter OL mødt fl ere nordkoreanske fl ygtninge. 
Også Fred Warmbier, hvis søn døde efter fængsling i Nord-
korea, deltog i mødet, skriver The Christian Post.

- Vi bliver inspireret af jeres mod. Vi har selv stået og set hen 
over den demilitariserede zone, den linje som I krydsede under 
jeres fl ugt til friheden. Det amerikanske folk står sammen med jer 
og I repræsenterer de millioner i Nordkorea, som også længes 
efter frihed, sagde Mike Pence.

En af afhopperne, Ji Hyeon-A, fortalte, at hun blev taget af 
sikkerhedstyrkerne, fordi hun var kristen og læste i Bibelen. Tre 
gange forsøgte hun at fl ygte, men hver gang blev hun sendt tilbage 
til Nordkorea. Flugten lykkedes først i fjerde forsøg. Men under 
fl ugtforsøgene blev Ji Hyeon-A offer for menneskehandlere - og 
blev gravid. ”Fordi jeg blev gravid uden for Nordkorea, blev jeg 
tvunget til at abortere min baby uden bedøvelse, da jeg blev sendt 
tilbage... Jeg afsonede tid i fangelejr. Først i 2007 lykkedes det mig 
at undslippe Nordkorea og komme til Sydkorea. Det tog mig hele 
10 år”, fortalte Ji Hyeon-A.

Fred Warmbier roste afhoppernes kamp 
mod ondskaben. Hans 22-årige søn blev 
idømt 15 års fængsel for tyveri af en politisk 
plakat. Otto var fængslet i 17 måneder men 
frigivet i juni 2017 pga. sygdom. Han døde 
fi re dage efter hjemkomsten til Ohio.

Obama-regeringen bad i 2017 Ottos 
forældre tie om sagen ”for ikke at fornærme 
nordkoreanerne”. 

Men Otto kunne hverken se eller tale, da 
han kom hjem. Det skyldtes ikke botulisme 
og en sovepille, som Nordkorea hævder. 
Der var ingen undskyldning for at holde 
hans situation hemmelig og nægte ham 
lægehjælp, mener Fred Warmbier. Han kalder Nordkorea et brutalt 
terrorregime, der ikke er til at stole på. ”Vi ser resultatet af deres 
handlinger med Otto”, fastslår han.
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22-årige Otte Warm-
bier fra Ohio døde 
efter 17 måneders 
fængsel i Nordkorea.

- Præsidenten skal vågne op 
af sin søvn og gøre sin pligt, 
hedder det i et brev til Nige-
rias præsident, Muhammadu 
Buhari. 

Præsidenten har nu officielt 
modtaget en rappor t om, at 
mindst 16.000 kristne er blevet 
dræbt i Nigeria, siden han kom 
til magten i  2015. Flertallet af de 
dræbte var ofre for islamistiske 
grupper, skriver Intersociety (The 
International Society for Civil Li-
berties & the Rule of Law).

Blandt de 16.000 overvejende 
kristne, som er blevet dræbt siden 
Buhari kom til magten i 2015, er 
5.800 ifølge Intersociety blevet 
ofre for terrorgruppen Boko Ha-
ram og militante fulanihyrder.

Vågn op og gør noget
Intersociety, som har sendt  

kopier af brevet både til Donald 
Trump og FNs generalsekretær 
Antonio Gutteres, siger, at de 
30 millioner kristne i Nordnigeria 

i årtier har lidt under diskrimi-
nation og voldelige overfald fra 
terrorgrupper.

- De anslåede 16.000 dødsfald 
er summen af 2.050 ofre for di-
rekte statslig vold, 7.950 er døde 
i forbindelse med arrestationer 
eller fængslinger på grund af 
raceprofiler og uprofessionel 
efterforskning, 2.050 er ofre for 
Boko Haram-angreb og 3.750 er 
dræbt af fulanihyrder. Samtidig er 
hundreder af kristne kirker blevet 
ødelagt, oplyser gruppen. 

Da Buhari kom til magten svor 
han, at han ville nedkæmpe Boko 
Haram. Men trods regeringens 
forsikring om, at gruppen er dre-
vet ud af landet, foregår der stadig 
bombninger og kidnapninger.

”Alene i december 2017 og ja-

nuar 2018 er ikke mindre end 350 
fortrinsvis kristne blevet dræbt af 
fulanier og Boko Haram i delsta-
terne Adamawa, Taraba, Borno, 
Benue og Southern Kaduna”, 
hedder det i rapporten.

Trods præsidentens løfter er 
angrebene mod de kristne øget 
med 62% siden juni 2015.

Intersociety kræver nu, at præ-
sidenten hjælper de forsvarsløse 
kristne og stiller angriberne for 
retten, så de kan blive anklaget 
for drab og folkemord.

”Hr. præsidenten bør vågne 
op fra hr. præsidentens søvn 
og holde hr. præsidentens for-
fatningsmæssige løfter”, hedder 
det blandt andet i brevet fra 
Intersociety.
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Nigeria: 16.000 kristne dræbt på tre år
En ny rapport afslører omfanget af især islamistisk vold.

- Vågn op af din søvn og gør 
noget, hr. præsident, skriver 
gruppen Intersociety til Nigerias 
præsident Muhammadu Buhari.

USAs mest nuttede baby
i 2018 har Downs Syndrom
Den et-årige Lucas Warren fra Dalton 
i Georgia blev valgt som årets Gerber 
Baby blandt over 140.000 kandidater.

”Det var Lucas’ vindende smil og glade 
udtryk, der vandt vore hjerter og vi er be-
gejstrede over at kunne kalde ham vores 
2018 Spokesbaby,” udtalte Gerbers leder 
Bill Partyka. 

Valget af en baby med Downs sender 
samtidig et signal til hele verden - ikke 
mindst de steder, hvor der ikke længere fødes Downs-børn, fordi de 
er blevet aborteret. Lucas’ mor håber, at mange vil lære noget nyt.

- Vi håber, at denne mulighed kaster lys over gruppen med 
særlige behov og lærer folk, at  personer med særlige behov, der 
får accept og støtte, har mulighed for at forandre verden - ligesom 
vores Lucas, siger Cortney Warren.

Bodil

Afhoppere mødtes 
med Mike Pence

Lucas Warren
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De skal uddrive 
dæmoner
Af  Derek Prince

Hvad er dæmoner? Hvordan 
skaffer de sig adgang til men-
neskers liv? Har kristne nogen-
sinde behov for at blive befriet 
fra dæmoner? 

I denne praktiske håndbog ba-
seret på Bibelen besvarer Derek 
Prince disse og mange andre 
livsvigtige spørgsmål. 

12 . INTERVIEW  Udfordringen søndag den 18. februar 2018

Af Tina Varde

At sige ja til at hjælpe iranere 
med behov for at tale styret i 
deres hjemland imod og til 
en kvinde, der ville dele mad 
ud til fattige, har fuldstændigt 
forandret kirkelivet i en pinse-
kirke i Gøteborg. For det har 
i høj grad ført til vækkelse 
blandt iranere og til et mas-
sivt og nyttigt hjælpearbejde.

- Vi har haft stor vækkelse 
blandt iranere og afghanere de 
sidste fem år. Det startede med, 
at en gruppe iranere kom till os. 

De ville have en sit-down strej-
ke mod regimet i Iran. Der var 
ingen steder, de kunne være, 
så de lånte entréen i vores kirke. 
Vi vidste ikke, hvad vi sagde ja 
til. Det var turbulent. Kirken blev 
overhængt med bannere med 
”knus den…” og ”død over…”, 
som vi måtte sørge for blev pillet 
ned i en fart. 

Men nogle af dem mødte Jesus 
på en stærk måde. Det var, som 
om en fl amme tændte ild blandt 
iranerne. Her fem år senere har 
vi døbt 500 iranere. De fl este er 
omvendte muslimer, og det er 
ikke let – hverken for dem eller 
os, fortæller præst og forfatter til 
12 bøger Tomas Sjödin.

Da stigende social nød også 
bankede på kirkens dør, kom 
han desuden til at lede et stort 
hjælpearbejde, fordi en kvinde i 
menigheden brændte for at gøre 
gavn:

- På hendes opfordring sam-
lede vi folk til maduddeling. 70 
frivillige deler nu hver uge mad 
ud til 400 familier.

- I samarbejde med grossister 
og forretninger uddeler vi mad for 
mellem 50.000 og 100.000 kroner 
om ugen. Mad som ellers bare 
skulle kasseres, siger han.

Kirken er forandret
De sidste fem år er menighe-

den forandret radikalt.
- Det handler jo ellers ofte om 

at plante nye menigheder, og det 
kan jo også se fl ot ud. Men gamle 
menigheder kan altså også få nyt 
liv, siger Tomas Sjödin, der har 
været præst i kirken i 30 år.

Han erkender, at de store 

forandringer til tider har været 
meget krævende. Der er ingen 
i pinsekirken i Gøteborg, der 
behøver at kede sig, hvis man 
gerne vil hjælpe.

- Hver dag forsøger jeg at lede 
vores sociale arbejde. Vi samler 
f.eks. hele tiden frivillige til mad-
uddeling og suppekøkken. Og 
beder sammen med de mange, 
der søger hjælp. Vi hjælper også 
svenskere, der er faldet uden 
for systemet. Vi åbner døren og 
rækker ud efter folk, forklarer 
præsten.

Kender selv til smerte
Tomas Sjödin kender selv til af-

magt og smerte. Han har mistet to 
børn med hjernesygdomme – og 

har stor forståelse for, hvor vigtigt 
det er at række ud til mennesker i 
livskriser. Og for livets fl ygtighed.

Hans søn Karl-Petter blev 15 
år, Ludvig 14.  Ægteparret Lotta 
og Tomas Sjödin har også sønnen 
John, der ikke har den hjernesyg-
dom, brødrene havde. Lotta arbej-
der med børn i Svenska Kyrkan.

At være med til at række en yd-

myg hjælpende hånd, lydhørhed 
og empati er vigtigere for ham end 
at høste anerkendelse og være 
kendt i offentligheden: 

- En kvinde fra Syrien, som var 
kommet i kirken i over to år, hev 
en dag fat i min skjorte og trak mig 
hen til en hylde, hvor der stod en 
af mine bøger ”Ligner han ikke 
dig meget?” spurgte hun. Jeg blev 
glad. Det er jo fuldstændig ligegyl-
digt, om hun ved, jeg er forfatter. 

- Hvad det er for et menneske, 
jeg møder, er vigtigt. Og hvordan 
jeg møder en anden. Det er dét, 
der betyder noget. Når livet er 
gået i stykker, er det ligegyldigt, 
om præsten har skrevet bøger og 
har været i tv, understreger han.

For præster, kirkepersonale 
og faste kirkegængere må ikke 
overbelaste nye medlemmer i 
menigheden med pres om at 
udføre opgaver, hvis de mere 
har brug for fred eller hjælp. En 
menighed er ikke til for at skabe 
imponerende resultater for præ-
sten og kirken.   

Men når mennesker tilbyder 
at hjælpe, er det vigtigt at være 
lydhør for, hvad de ønsker at 
bidrage med. Og møde dem der 
hvor de er.

En opfordring
Præsten oplever et paradigme-

skift i den svenske kirke. ”Noget 
eller nogen udfordrer det nuvæ-
rende, den herskende måde…og 
peger på, at der måske er bedre 
måder”, mener han.

- For fem år siden holdt jeg en 
prædiken – nok ikke min bedste, 
men heller ikke den værste: ”Vi 
har en hjælpekasse i menighe-
den. Hvis nogen har projekter, 
så kan man få støtte”, sagde jeg 
undervejs.

- Bagefter kom en ung pige, 
Sandra, hen til mig. Hun var kom-
met i kirken i over et års tid, men 
sad altid bagerst, og jeg havde 
derfor ikke set hende før.

- ”Det her kan jeg lide. At vi 
hjælper mennesker. Så jeg vil ger-
ne hjælpe til”, sagde hun til mig. 
Vi aftalte en samtale, hvor også 
min kollega deltog. Dét kom til at 
ændre vores måde at arbejde på. 
Det blev starten på det kæmpe 
overvældende hjælpearbejde, vi 
står midt i nu.

- Sandra sagde, at det ikke 
var godt at give penge, men at 
man skal give mad. Og derfor 
begyndte vi at lave daglige mad-
uddelinger.

- ”Hvem skal gøre det?”spurgte 
jeg, da hun foreslog det. ”Det 
skal jeg”, svarede hun. Kort efter 
startede hun og et par piger det 
op i et rum ved trappen i kirken, 
siger præsten.

Han var ikke klar over, hvor 
stort det ville blive.

- Det var heldigt, at vi sagde 
JA, Ja ja…til iranerne og til 
maduddeling. Det bør præster 
altid prøve på at gøre, når men-
nesker tilbyder eller beder om 
hjælp. Pointen er, at det ikke 
begyndte hos lederne, men med 
kirkegængere.

- I dag holder vi ofte ”blomster-
samtaler” med dem, der har idéer 
eller lyst til at få inspiration til, 
hvad de kan hjælpe med. Solsik-
ken, der vender sig mod lyset 
og har tusinde små blomster i 
midten, er billedet. 

”Hvad vil du, hvad kan du, og 
hvordan gør du? Hvem er du? Og 
hvad drømmer du om?” spørger 
vi. For så kan alt ske, pointerer 
Tomas Sjödin.

At fi nde sin plads
Han mener, at alle mennesker 

har unikke egenskaber. Opgaven 
er at se og bekræfte deres gaver, 
som var de planter, der skal ple-
jes og vandes. 

- Nogle gange må man synge 
for at ramme dem…og for at se, 
hvordan planterne kan vokse op 
og blive store.

- Det kræver et ydmygt, afslap-
pet og modigt lederskab. Jeg har 
et billede på det: Solsikken - den 
høje, stolte blomst, der følger so-
len igennem sin dag. Altid vendt 
mod solen. Jeg har ikke fået 
børnebørn, men mange stiklinger 
af min søn John, som er gartner. 
Han har fortalt, at solsikken er så 
speciel, for hvert ansigt består jo 

af 1.000-2.000 små, små blom-
ster. Det er en fantastisk tanke, 
siger præsten.

Tomas Sjödin mener, det er 
livsvigtigt som menneske at have 
en sammenhæng, hvor man kan 
give sit bidrag. ”Hvis du skal tage 
et skridt hen imod det, hvordan 
skal det så se ud? Du skal blæse 
liv i det, du kan og vil…bare tag 
tre skridt. Gud giver gaverne”, 
anbefaler han. 

Selvom livet er svært - eller 
rettere især når livet er sværest, 
kan håb og drømme lindre. Som 
præsten forklarer:

- Drømme er energiskabende, 
de er retningsgivende. Har man 
en drøm, så fortsætter man. Hvis 
man ikke drømmer, så bliver 
man gal.

- Vi skal lytte til hinandens 
længsel. Vi skal ikke nærighed 
og misundelse, men glædes over, 
når et menneske er på plads i 
sit kald og kan inspirere os. Så 
skaber det også plads til os selv.

- André de Lange synger van-
vittig godt. En dag, hvor jeg hørte 
ham, tænkte jeg ikke: ”Sådan en 
stemme ville jeg gerne have”. I 
stedet besluttede jeg mig for at 
skrive en bog til, for det kan jeg. 
Så gør det noget godt ved mit 
livskald, siger han – og tilføjer, at 
det største for ham som præst er 
at hjælpe mennesker med at fi nde 
deres plads.

Mennesker, der kender til 
smerte og har prøvet at blive 
blæst omkuld i livet, kan have 
særlig stor forståelse for andre, 
når de har bearbejdet smerten 
og rejser sig – med ydmyg lyd-
hørhed, empati og forståelse for 
vigtigheden af fred og kærlighed. 

Tomas Sjödin er et fl ittigt men-
neske, der bare gerne vil sige ja 
til at hjælpe og gøre gavn.

- Det betyder noget, 
hvordan jeg møder andre 
500 iranere er blevet døbt på fem år i en pinsekirke i Gøteborg. Den svenske præst og forfatter Tomas Sjödin taler om 
at åbne kirkedørene for fl ygtninge – og om udfordrende tillid, der kan forandre alting. 

TOMAS SJÖDIN
Tre af hans 12 bøger er 

oversat til dansk og udgivet af 
Forlaget Boedal: ”Det sker når 
du hviler”, ”Der er så meget 
vi ikke er nødt til” og ”Den der 
fi nder sin plads tager ikke en 
andens”.

Præst og forfatter Tomas Sjödin har oplevet vækkelse blandt iranere 
og afghanere: 500 iranere er blevet døbt i kirken i løbet af de sidste 
fem år – de fl este omvendte muslimer.

” Det handler jo ellers 
ofte om at plante nye 

menigheder, og det 
kan jo også se fl ot ud. 
Men gamle menighe-
der kan altså også få 

nyt liv”

”Pointen er, at det 
ikke begyndte hos 
lederne, men med 

kirkegængere.”
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Forfatterne trækker her de 
overraskende fakta frem, 
som viser, at det VAR 
Jesus, der lå i ligklædet. 

Med de fakta, der nu er 
tilgængelige med moderne 
teknik, bør der ikke længere 
være tvivl om, at vi her har 
et næsten 2000 år gammelt 
fotografi  i 3D af en person, 
som selv i de mindste 
detaljer svarer til Bibelens 
beretning om Jesus.
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Af Nils Bakke

Kun 15 år gammel løb Curt 
Johansson hjemmefra for at 
gå ind i Fremmedlegionen 
i Frankrig. Men ligesom da 
Jonas flygtede fra Ninive-
opgaven, blev Gud for stærk 
også for Johansson. I sit 50 
års-jubilæum i Jesu tjene-
ste, kan ”en bondegut fra 
Småland” nu se ikke mindre 
end 1800 menigheder i sine 
fodspor.

- Og dette er sket ”…ikke ved 
menneskelig kraft, men gennem 
Den Hellige Ånd”, påpegede Jo-
hansson i sin tale på Evangelisk 
Misjon for nylig.

Den 74-årige evangelist fast-
slår også, at han absolut ikke har 
til hensigt at sætte sig i nogen 
gyngestol.

- Jeg har ikke fundet ordet pen-
sionist i min bibel. Smith Wiggles-
worth var aktiv i sit virke for Gud 
helt til sin død som 88-årig. Men 
Moses startede først sin gerning 
for Gud som 80-årig, siger han.

Sennepskornet
Det lille sennepskorn er blevet 

til et træ, som bærer frugt. 
Men det startede først efter at 

Gud klarede at stoppe fl ygtningen 
i Tyskland, mens han var på vej til  
Fremmedlegionen. Herren havde 
nemlig helt andre planer for den 
unge mand end den berygtede 
militære organisation.

- Men tilbage igen efter hjem-
komsten havde jeg ingen tanke 
på at blive frelst. Jeg var familiens 
sorte får. Jeg havde bare kørt 
min mor og brødre til et møde i 
Jönköping, og sad der bare og 
ventede på, at det skulle blive 
færdigt, fortalte Johansson.

- Men en norsk prædikant, 
Henrik Hansen, kom pludselig 
ned til mig med spørgsmålet:

- Er du frelst? 
- Nej, var svaret. 
- Vil du frelses?  
Og så hørte en overrasket mor 

sin fortabte søn sige ”Ja”!

Debut i Norge
Curt Johanssons første tur som 

evangelist gik til Norge.
Sammen med Donald Berga-

gård gik turen til Maran Ata i Oslo. 
Og efter dette blev Johansson 
taler på Maran Atas sommer-
stævner i en årrække.

 - Paulus blev fanget af det him-
melske syn, og jeg fi k en lignende 
oplevelse.

Jeg er så taknemlig for, at jeg 
har fået lov til at blive født ind i, 
og opleve dette Guds rige, som er 

mere virkeligt end denne verden. 
Jeg fi k lov til at opleve et helt nyt 
perspektiv. Og jeg blev fanget af 
Ham, som sidder på tronen. Ingen 
kan detronisere Ham. 

Vi har set så mange i denne 
verden, som falder fra deres tro-
ner. Vi er med i et rige, som ikke 
kan rokkes. Og det er dette rige, 
jeg bare fortsætter og fortsætter 
med at forkynde, smiler ”en sim-
pel mand fra Småland” og tilføjer:

- Den tro, vi har, er dyrebar. 

Og det er så vigtigt, at vi har 
denne udholdenhed. Djævelen 
er så fortvivlet over dem, som 
bare fortsætter og fortsætter. Og 
modstår vi en storm, så må han 
fl ygte bort fra os.  

- Jeg er så frelst, at jeg er glad, 
lyder konklusionen på Curts op-
rigtige vidnesbyrd.

Tros-eventyr uden lige
Johansson fremhæver, at vi 

nu går ind i en tid, hvor vi kan 
forvente mange undere.

- Vi skal få lov til at se alt det, 
som skal ske, når man vover at 
adlyde den himmelske vision. 

Da kommer vi ind i et troseven-
tyr uden sidestykke. 

Det var kun godt 15 menighe-
der i Luo-stammen i Kenya, da 
den unge familie ankom til  Afrika. 
Alt var nyt og spændende. For 
øvrigt var Barak Obamas far fra 
Lou-stammen.

- Ifølge statistikken er det i dag 
blevet til 1400 menigheder der. 
Med til sammen 160.000 med-
lemmer. Og det fortsætter bare 
med at vokse, når vi vander og 
plejer det  – til Guds ære, påpeger 
manden, som hører til dem, der 
helst ikke skiller sig ud.

I 1980’erne var det blevet Indi-
ens tur. Der mødte familien i første 
omgang bare en ynkelig lille for-
samling på godt et par hundrede 

medlemmer i byen Coimbatore. 
- Sidste år fejrede vi 40 års 

jubilæum for vor virksomhed der, 
som i løbet af denne tid er vokset 
til 400 menigheder, inklusive i 
Nepal og i Sri Lanka. Og denne 
lille forsamling, som vi først kom 
til, har nu 7.000 medlemmer - og 
vi priser Herren for det.

Afrikanske missionærer
til Skandinavien

I Afrika er arbejdet nu gået over 
mange grænser. Til Tanzania, 
Uganda, Rwanda, Kongo, Etio-
pien og til og med Burundi. Og 
Johansson er optaget af Guds ord 
om, at hvis vi kaster vort brød på 
vandet, så vil det til sin tid komme 
tilbage. 

- Vi venter nu, at mange fra 
Afrika skal komme her til os for 
at evangelisere. Og så sent som 
sidste forår kom fl ere hertil for at 
faste og bede for vore lande.

Det må koste det, det vil
- Jeg foretog en kvalitetsbeslut-

ning i mit liv som nyfrelst. Det må 
koste det, det koste vil. Og jeg har 
holdt fast ved det hele tiden – og 
fortsætter med det.

- Jeg har svært ved at køre 
med halv fart. Jeg kører 120 km i 
timen, siger den 74-årige og tilfø-
jer, at Guds vilje jo er det største 
og vigtigste i livet. For hver enkelt 
må fuldføre det, som er Hans 
opgave for dem.  

Alt er muligt
Smålandskonferencen er et be-

greb i Sverige, som Gud startede 
første gang i 1970 - gennem Curt.

- Gud sagde til mig, at jeg skul-
le arrangere et sommerstævne 
på en nedlagt gård langt inde i 
Smålandsskogen. Det virkede 
som et umuligt projekt. Men jeg 
tog mod til mig og vovede at gå i 
tro, og Gud hjalp med. 

Det voksede, så der kunne 
være op til 120 campingvogne 

omkring teltet. Og Smålands-
konferencen har nu været holdt 
48 gange.

- Rigtig mange er havnet i 
rutiner og underholdnings-kri-
stendom, og det er ikke det, vi har 
brug for. Nogen mener, at vi ikke 
skal være til anstød, så de bærer 
korset ud af kirken. Politisk kor-
rekthed og et kraftløst evangelium 
kan ikke forandre verden. 

Jeg møder så mange halvhjer-
tede kristne i dag. Det er så let at 
komme til at gå i ring. I ørkenen.

- Men det så også ganske 
håbløst ud, da man så på ”de 
kraftløse døde ben i dalen.”

Et helbredt land
Han påpeger, at det er så vig-

tigt, at vi kender vor tid.
- Hvis vi omvender os, vil landet 

blive helbredt. 
Jesus er vort store forbillede på 

bøn. Det var en vandring fra bøn-
nested til bønnested. Han levede 

i denne stærke relation til Gud, 
så han hørte, hvad Gud sagde, 
handlede på det og så enorme 
resultater.

Hvis vi ikke havde fortsat med 
den udholdende bøn, hvor det 
nogle gange var som at bære på 
en sæk cement, ville vi ikke have 
fået den slags enorme resultater. 

Men alligevel, for mig er det 
ikke slidsomt med bøn…det er et 
privilegium at omgås Gud, siger 
manden med de store resultater 
i sit kristenliv. Han kan dog ikke 
længere knæle i bøn, fordi knæ-
ene er blevet slidte.

Bed og adlyd
En gang i Sydkorea blev pasto-

ren for verdens største kirke der, 
Yonggi Cho, spurgt hvad hem-
meligheden bag successen var?

- Bed og adlyd, lød svaret.
- Jesus var et menneske som 

os. Han var afhængig af at bede 
til Gud.

- Det har været mit livs melodi 
at arbejde for Jesus, siger Curt 
Johansson.

- Da Gud kaldte gedehyrden 
Moses, sagde han ”Hvem er (lille) 
jeg?” Men Gud brugte ham.

- Og hvem er jeg? En bonde-
gut fra lille Småland, slutter Curt 
Johansson.    

Svensk bondegut har set 
1800 menigheder blive til

Curt Johansson er som en moderne Jonas eller Paulus i Guds mission.

1800 menigheder i fl ere verdensdele er kommet til, siden Curt Johans-
son som ung tog imod Jesus. 

Ordet pensionist fi ndes ikke i min bibel, siger den 74-årige evangelist.

”Politisk korrekthed 
og et kraftløst evange-

lium kan ikke foran-
dre verden”

”Rigtig mange er 
havnet i rutiner og 

underholdnings-
kristendom, og det er 

ikke det, vi har brug 
for.”

” Den tro, vi har, er 
dyrebar. Og det er så 

vigtigt, at vi har denne 
udholdenhed. Djæ-

velen er så fortvivlet 
over dem, som bare 

fortsætter og fortsæt-
ter.”
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Bøger til fordybelse og fornyelse
- Styrk dit personlige bønsliv og bøn i fællesskab med andre 

Elizabeth Alves: 

Kæmp & Vind i BØN 
220 sider, paperback, kr. 199,-

Kæmp & Vind i BØN:
- En praktisk bog om effektiv bøn bygget på 
bibelske principper.
- Anbefalet af Cindy Jacobs til både begyndere 
og erfarne forbedere.

Desperat efter Guds nærvær:
- Om at invitere Gud tilbage til vore kirker, liv og 
byer.
- Fylder vi selv så meget i kirken, er der ikke er 
plads til Guds nærvær? En bog som udfordrer og 
bringer håb og tro på forandring.

Herren vil give jer byen:
- Päivi Heikkilä, en fi nsk apostel og forbønsleder, 
som fl ere gange har været i Danmark, deler her 
sine erfaringer med forbøn for bl.a. borgmesteren, 
byrådet, vandforsyningen, de unge, eller imod en 
heksefestival.
- En nyttig håndbog for enhver kristen, som vil gå 
i forbøn for sit land.Päivi Heikkilä: 

Herren vil give jer byen 
191 sider, paperback, kr. 148,-

Rhonda Hughey: 

Desperat efter Guds nærvær
208 sider, paperback, kr. 148,-

Kan man Leve uden Gud?
Dette spørgsmål stiller Ravi Zacharias sig selv, og resultatet bliver et genialt forsvar for den kristne tro.  

Logisk fremstilling af kristendommen og tro 
i det hele taget. Et genialt og overbevisende 
forsvar for den kristne tro.

Bogen, som bygger på forfatterens forelæsnin-
ger på Harvard-universitetet i USA, er delt op i tre 
afsnit. Første afsnit er en gennemgang og analyse 
af den ateistiske verdensanskuelse, hvor forfatte-
ren forklarer dens indbyggede logiske modsigelse 
og eksistentielle utilstrækkelighed. 

Næste afsnit forsvarer længslen efter mening 
med livet og giver nogle overbevisende svar til 
moderne søgere. Tredje afsnit er delt op i to dele, 

hvor den ene tackler nogle af de spørgsmål, der 
blev fremstillet under præsentationen på Harvard, 
mens den andel del giver en kort skitse af den 
personlige side af mange af de førende tænkere, 
som har formet vores moderne tankegang.

Ravi Zacharias er født i Madras i Indien i 
1946. Han konverterede til kristendommen 
som 17-årig og immigrerede med sin familie til 
Canada i 1966, hvor han tog en bachelorgrad 
ved Ontario Bible College i 1972 og senere en 
mastergrad ved Trinity International University. 

Indbundet, 267 sider. 

TILBUD: Før 249 - NU 98 kr.
Kan man leve uden Gud - af Ravi Zacharias

Ravi Zacharias’ forfædre kom 
fra den højeste kaste indenfor 
det hinduistiske præsteskab. 
Som 17-årig konverterede
Ravi til den kristne tro.

BEN HUR. 123 min. Kr. 98,-

MOMS’ NIGHT OUT.
95 min. Kr. 98,-

Månen over kirsebærtræerne
190 min. Kr. 98,-

Min søns familie
117 min. Kr. 98,-

For greater Glory
140 min. Kr. 129,-

The Book of Henry
104 min. Kr. 129,-
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Anmeldt af Steen Jensen

Maja Lisa Engelhardt har 
siden sin debutudstilling i 
1985 været en af Danmarks 
mest anerkendte kunstnere 
og har et bredt publikum både 
i Danmark og internationalt. 
Stærkt står de cirka 30 kir-
keudsmykninger, hun siden 
1996 har lavet i danske kirker 
og i USA.

De præsenteres nu samlet 
i denne vellykkede og rigt il-
lustrerede moppedreng af en 
kunstbog.

Maja Lisa Engelhardt har sam-
men med fotografen Leif Tuxen 
besøgt kirkerne, og bogen igen-
nem kommenterer hun de enkelte 
værker og fortæller historien bag 
og uddyber sine tanker omkring 
motiv, farve- og materialevalg 
m.v. Hun fortæller også om sit liv, 
sin tro og sine teologiske tanker.

Forfatteren Johannes Jørgen-
sen skrev i 1893, at ”kunsten er 
et billedsprog, der i jordiske hie-
roglyffer vil udsige det evige”, og 
netop det kan siges om Maja Lisa 
Engelhardts utrættelige stræben 
efter at gøre det guddommelige 
nærværende eller det hemmeligt 

åbenbarede synligt.
I hendes kirkekunst mødes et 

moderne kunstudtryk med kir-
kens tradition og tekst. De mange 
kirkeudsmykninger varierer fra 
malede altertavler og store glas-
mosaikker over farvesætning af 
kirkerum til de skulpturelle bron-
zedøre ind til Viborg Domkirke 
fra 2012.

Maja Lisa Engelhardt er på 
den ene side en dristig kunstner 
i både farvevalg og form, men 
også loyal overfor den kirke og 
det kirkerum, hvor hendes kunst 
skal leve. Hun gør sig grundige 

studier, før hun begynder på en 
udsmykning.

Tro skinner igennem
Hendes personlige tro skinner 

igennem i de fl este af værkerne. 
Lyset er et gennemgående tema 
i hendes altertavler, som ofte er 
halvabstrakte med udviskede 
konturer i nøje udvalgte farve-
sammensætninger, der som små 
åbenbaringsøjeblikke brænder 
sig fast hos beskueren. Tro skal 
der til for at se!

I 2011 udkom bogen ”Mod ly-
set. Tyve kirkeudsmykninger”, og 

siden har Engelhardt skabt yder-
ligere 11  værker, som sammen 
med de oprindelige præstenteres 
i den nye bog.

Kunsthistoriker og tidligere 
rektor for Kunstakademiet Else 
Marie Bukdahl giver en udførlig 
præsentation af kunstnerens 
idéer og sætter dem ind i en 
historisk sammenhæng. Bogens 
øvrige tekst er skrevet af Maja 
Lisa Engelhardt og journalist og 
anmelder Claus Grymer.

Bogens ca. 200 billeder viser 
både helhed, rum og detaljer i 
de mange særprægede værker. 

Maja Lisa Engelhardt (født 
1956) har siden sin debut udstillet 
i hele Danmark og internationalt i 
bl.a. Paris og New York og er re-
præsenteret på en stribe museer. 
Hun er gift med kollegaen Peter 
Brandes og har siden 1980´erne 
boet og arbejdet i Asger Jorns 
gamle hus og atelier i Colombes 
uden for Paris samt i sit danske 
atelier ved Holbæk.

”Porten” - Maja Lisa Engel-
hardts kirkekunst
264 sider • 299,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag

Flot bog med kirkekunst
af Maja Lisa Engelhardt

Jesus kræver altså meget...
Anmeldt af Bodil Lanting

’Bare Jesus ikke havde sagt 
at...’ er den spændende titel  
på en ny bog af den engelske 
forfatter Steve Timmis.

Alle kender Jesus som den 
kærlige, vise rabbi, der gik om-
kring og gjorde godt mod alle. 
Men han er også den, der stiller 
større krav end alle andre. Og hvis 
jeg som kristen har et problem 
med det, Jesus kræver, betyder 
det vel, at jeg dybest set har et 
problem med Jesus selv, vurderer 
Steve Timmis. 

”Han træder ind i vores verden 
og beder os om langt mere end 
bare at synge et par sange til 
hans ære hver søndag morgen og 
lægge nogle mønter eller sedler i 
kirkebøssen på vej ud.” (side 13).

Vælg Gud eller mammon
Blandt de emner, som den 

ærlige forfatter tager op, er bl.a. 
det, Jesus siger om at fornægte 
sig selv og tage sit kors op. Om 
at elske sine fjender og tilgive og 
om en kristens forhold til penge.

Hvordan kan vi fx forholde os til 
det, Jesus siger om penge: 

”Ingen kan tjene to herrer. Han 
vil enten hade den ene og elske 
den anden eller holde sig til den 
ene og ringeagte den anden. I 

kan ikke tjene både Gud og Mam-
mon.” (Luk. 16:13).

Steve Timmis forklarer, at 
penge åbenbart også havde 
stor magt på Jesu tid, selv om 

han ikke levede i en kapitalistisk 
frihandelsøkonomi som vi gør det. 
Så hvis advarslen var reel den-
gang, er den det så meget mere 
nu. Det handler nemlig dybest 

set om, hvem der er vores gud, 
dvs hvem vi stoler på og tilbeder:

”Mammon fylder faktisk så me-
get i billedet, at tjenesten for Gud 
og Mammon gensidigt udelukker 
hinaden. Vi kan simpelthen ikke 
hengive os til begge dele og ”tjene 
to herrer”.”  (side 62).

Skal vi så ændre noget?
For hvert af de udsagn, de 

fl este af os nok ville ønske, Jesus 
ikke havde sagt, giver Steve Tim-
mis nogle kommentarer til efter-
tanke. Hvad betød udsagnene for 
Jesu tilhørere - og hvad betyder 
de for os? 

Faktisk handler bogen rigtig 
meget om at lade Jesus få den 
plads, han kræver. Både når det 
gælder penge, tid og relationer.   
Og det bliver så en udfordring for 
den enkelte.

Interessant nok går det som 
et tilbagevendende tema i slut-
ningen af hvert kapitel: ”Ville jeg 
stadig ønske, at Jesus ikke havde 
sagt sådan?”. Svaret er hver gang 
- med små variationer - et Nej. For 
ellers ville han jo netop ikke være 
den Jesus, jeg kender! 

Steve Timmis: Bare Jesus ikke 
havde sagt at...Kontroversielle 
udsagn i evangelierne 
166 sider •   149,95  kr. 
Logos Media 

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Conny Hjelm har i mange år arbejdet i diakonien, så hun 
har også noget med i rygsækken! Her præsterer hun dét 
kunststykke at redegøre for diakoniens væsen, proble-
matikker og udfordringer for både de mindre og de mere 
vidende om emnet. 

Faktisk er det to små bøger, slået sammen til én; de to dele 
er trykt modsat, så lige indtil man vænner sig til dét, kan man 
godt sidde og fumle lidt med bogens fysiske udformning.

Bogens første del er en almen, lettilgængelig indgang til 
emnet. Det er ikke så let at afgrænse, mener forfatteren; det er 
ligesom med kærlighed, der heller ikke er helt nemt at få styr på. 
Men først og sidst skal diakoni ses i en kristen sammenhæng, 
og det gør, at diakonien kan trække på alle de ressourcer, 
der ligger i kristendommen - fysisk, psykisk, socialt, åndeligt. 
Og så handler det om, at man er i øjenhøjde, at man ”falder i 
staver - sammen”. Lader hjertebanken komme til sin ret. Gør 
små ting store. Ubetinget menneskelighed.

Synsvinklen er skabelses-teologisk med fokus på, ”at vi 
er skabte til kommunikation og fællesskab, samt at begrebet 
religion, forstået som undren over livssyn og livstolkning, hører 
til den menneskelige identitet” (s. 161).

Men i vores effektiviserede verden kan det være vanskeligt 
at drive diakonal virksomhed, som man gjorde det på Florence 
Nightingales tid. I dag måles og vejes der, dokumenteres og 
rapporteres. Mange diakonale institutioner, der har samarbejds-
aftaler med det offentlige, kan have svært ved at underordne 
sig de moderne styringsredskaber. Dét er en konstant tilstede-
værende udfordring, som gør det vigtigt at defi nere diakoniens 
særkende og faglighed.

Vil man have hjælp til at forstå dette skisma, kan Conny 
Hjelms input varmt anbefales. Og så forekommer det mig, at 
bogen og diskussionen også kan være af interesse for store 
dele af det frivillige, sociale arbejde, der udføres rundt om i 
vort lille land.

Conny Hjelm: ”Diakoni for novicer og nørder.” 
184 sider • 100 kr. •  Skriveforlaget

Se diakonien i en
kristen sammenhæng
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

pr. telefon for følgende:
  *  Angst & depression
  *  Følgevirkninger efter
     alternativ behandling
     o.a. psykiske lidelser

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
16. -  18. marts 2018

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

Kender du én, der har det svært med sig selv?
Gør en forskel ved at opfordre til professionel 
behandling! ViTales tilbyder kognitiv terapi til 
afhjælpning af problemer. 

Læs mere på: www.vitales.dk
Bestil tid: 53 65 46 17  

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

Du kan ringe hver dag 19-22 på 2480 3022
Besøg PsykTro-brevkassen på psyktro.dk

PsykTro-arbejdet er en del af Agapes
landsdækkende arbejde. www.agape.dk

  Psykoterapeutisk Behandling / Rådgivning
Mobil:  Connie 31794518
Mail:  connienoer@familieterapeuter.dk
Mobil:  Mads: 40311648
Mail:  noer@familieterapeuter.dk
Kig ind på:  www.familieterapeuter.dk
Samtaler individuel – par – familier
Coaching og supervision personligt – grupper
Egne lokaler: Kolding og Løgumkloster
    Mere end 20 års erfaring på området

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760
gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

Parterapi og individuel terapi i København.
Er I kørt fast i jeres parforhold?
Eller har du brug for hjælp til at komme
ud af en krise? Kontakt mig for en gratis
uforpligtende forsamtale.
Center for Familie og Eksistens 
Søren Holst, Par- og Psykoterapeut MPF
Vandkunsten 3, 1, 1467 Kbh. K
Tlf.: 20735253 - mail@cffe.dk

- Når livet ikke er snorlige e

John Hansen – Rødovrevej 247, st tv.    -    Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: JH-terapi.dk 

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

www.gronbech-terapi.dk
Tlf.: 2238 7275

Klinik centralt
i Rødovre

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk 

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

Heidi Egebjerg
Islandsvej 2, st.
6000 Kolding
Tlf.: 29 72 15 65

Coaching for ledere
Bjarke Holt Pedersen
kontakt@c4you.dk 
Tel: 61 28 04 11

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

Cert. Stresscoach, diakon og sjælesørgerCert. Stresscoach, diakon og sjælesørger
Mobil: 53 83 43 96Mobil: 53 83 43 96

info@hovmand-lyster.dkinfo@hovmand-lyster.dk
www.hovmand-lyster.dkwww.hovmand-lyster.dk

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb

K  R  I  S
Kristen terapi og Rådgivning for 
Incestofre & Seksuelt misbrugte

KRIS er  l rådighed for dig, som har trauma  ske 
minder i din bagage. Kontakt KRIS: 

Tlf. 21950209 el. 50518818;  mail: kris@kris-dk.dk
Hjemmeside: www.kris-dk.dk

v/cand.pæd. og psykoterapeut MPF
Birte Hjermind Jensen, Hillerød
sikkert.sted@gmail.com    
Telefon: +45 2984 5703

Omsorg for ånd, sjæl og krop
- psykoterapi på kristen grund

IPSICC

Terapi, Aarhus 
Metahus.dk 

 Præst, Cand. Theol.  
Metakogni v terapeut 

 

Få effek v hjælp nu! 
Stress, angst, depression, 

præsta onsangst,  
mistrivsel, krise.  

Benjamin Kobborg 
Tlf. 2972 2959  

info@metahus.dk 
Metahus.dk 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

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



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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Af Tina Varde

- Havet er bølge efter bølge 
af Hans kærlighed til os. Når 
jeg ser størrelsen af et ocean 
og alle dets skatte, spørger 
jeg: Hvorfor går vi til havet 
med en teske? Vi lister til 
havet med hovedet dukket 
og undskylder, at vi er der! 
”Herre, må jeg bede om lidt 
mere? Jeg ved, at jeg var her 
i går - undskyld, at jeg spildte 
det”, siger Arianna Walker.

Til tider kan det næsten føles, 
som om nogle kristne forventer, 
at Gud er tilbageholdende, nærig 
og bebrejdende:

- ”Vil du have mere!? Hvad 
gjorde du med det sidste, jeg gav 
dig!? Jeg vil give dig mere, men 
kun på disse betingelser.”

- Vi er gode til at give Kongen 
alt: ”Jeg giver dig mit hjerte, mit 
liv… alt”. Vi lægger os nogle 
gange ned, og det gør ham glad, 
siger Arianna Walker.

Men vi skal også lære at mod-
tage. Indtil hun selv lærte det, 
løb hun tør, men så læste hun 
i Biblen om at modtage. (Fx. i 
Johannesevangeliet).

- Jeg var ikke en eneste gang 
gået til havet for at få noget igen. 
Derfor var jeg træt, stresset og 
kunne ikke sove om natten. Vi 
har brug for en guddommelig ud-
veksling! Der er ingen adskillelse, 
understreger Arianne Walker.

Det forekommer hende derfor 
absurd at gå til oceanet med en 
teske. Når vi er parate til at give 
alt, er det også i orden at mod-
tage alt. ”Gå ikke til havet med 
en teske!” gentager hun et par 
gange, mens hun taler.

Stig på hesten
- Gud hjalp mig ved at give mig 

et billede fra ”Ringenes Herre”. 
Det er en scene, som ændrede 
mit liv:

- Filmen handler om en ring. 
Det er en dårlig ring. En person 
får den for at ødelægge den, men 
bliver dolket og er døende. En 
prinsesse fi nder ham i skoven. 
Da hun ser, han er såret, siger 
hun: ”Dette er for meget for mig. 
Jeg bliver nødt til at tage ham til 
min fars hus”. Når det, vi får, er 
for meget for os, så tager vi det 
og bærer det til faderen.

- Prinsessen samler den blø-
dende op og sætter ham på he-
sten. Den hest hedder Mercy. Vi 
skal tage det, vi bærer, og lægge 
det på Hans nåde. Prinsessen 
steg også selv op på hesten og 
red væk fra fjenden, forklarer 
Arianna Walker.

Hun forstod en vigtig lektie, da 
Helligånden havde gjort hende 

opmærksom på denne scene.
- Nogle af os, der ”bærer” alle 

andres sårethed, løber ved siden 
af hesten. Stig på hesten! Læg 
ikke bare jeres byrder på den, 
opfordrer hun.

Slip skammen
Arianne Walker bruger en lig-

nelse til at underbygge pointen: 
- Nogle gange tror vi, at vi 

forstår historier. Lignelserne er 
historier Han fandt på, og hvert 
ord har en betydning. 

- I lignelsen om den fortabte 
søn er der tre teske-spørgsmål. 
Tre gange, hvor en person spør-
ger Faderen om noget. Vi ser 
Faderens – Havets – respons 
(Luk. 15:11-32), siger hun.

Arianna Walker indskyder her, 

at det selvfølgelig har konsekven-
ser, hvis vi ikke vil give alt og blive 
i relationen. Hvis vi siger:

- Jeg vil have alt, men ikke rela-
tion med Jesus. Jeg vil have evigt 
liv, men ikke leve på den måde, 
Han har sagt. Gerne fordele, men 

ikke ansvar.
- Gud tillader, at vi går væk 

fra havet. Ofte siger folk: Gud 
har styr på det. Men Gud tager 
ikke kontrol. Vi har kontrol over 
os selv. Vi styrer selv nærheden 
i vor relation til Ham.

- Oceanet bliver ved med at 
komme, men det er os, der væl-
ger at gå imod det – eller væk, 
understreger Arianna og vender 
tilbage til lignelsen om den for-
tabte søn:

- Da sønnen fik tilladelse til 
at træde ud af sin fars nærvær, 
krænkede han noget af det, der 
var kernen i, hvad han var. Han 
synder. Da sønnen ser sig selv 
som tjener, har han glemt, hvem 
han er, og han kravler hjem. Så 
kommer skammen.

- Måske vil oceanet give mig 
bare en dråbe? er hans håb. 
Oceanets svar – som gælder os 
alle – er, at faderen elsker sin søn. 
Han ventede på, at sønnen skulle 
komme hjem.

- Dengang var den jødiske 
tradtition sådan, at hvis en søn 
smed sin fars arv væk, var det 
skadeligt for familien. Det var 
skamfuldt, og så ville samfundet 
smadre en krukke foran hans 
fødder. Det betød: Du er udstødt. 
Ude. Og skal forblive ude.

- Men faderen løb og løftede 
sin lange kappe, så han viste 
ankler - det var også skamfuldt 
og noget man så ned på den-
gang - og at se ham løbe som 
et barn var også skamfuldt. Så 
da faderen tager skammen på 
sig – og kommer derud før alle 
andre, var det et budskab til hele 
byen: Denne søn, som ønsker at 
blive tjener, har min kærlighed. 
Det genindsætter ham.

Faderen knæler og sætter 
sandaler på sønnen – kun sønner 
bærer sandaler, tjenere går med 
bare fødder. Skam er separation 
og hindrer os i at træde ud i 
oceanet. Det sker, når sønnen 
eller vi siger: ”Far, jeg har taget 
skammen på mig”, forklarer hun.

Kom tættere på
Arianna Walkers budskab er 

ikke mindst relevant for sårbare 
kvinder, som hun brænder for 
at hjælpe:

- Du er min datter. Lad ingen 
omstændigheder fortælle dig, at 
du er en tjener. Du er en datter! 
siger hun henvendt til kvinder.

Og vender tilbage til lignelsen, 
hvor den ene søn har været ude 
og øsle formuen væk. 

Da han vendte hjem, blev 
den anden søn jaloux. For han 
havde jo været ude i marken for at 
tjene… arbejde, arbejde, arbejde 
-  og havde en indstilling a lá: ”Jeg 
vil fortjene Gud”. 

- Han er så fokuseret på ”at 
gøre” som kristen, at han går 
glip af relationen med Gud. Og 
han har ingen familiefølelse. Men 
hans far siger: Nu skal vi feste og 
være glade, for din bror var død, 
men nu har han fået nyt liv!

Arianna Walker vender tilbage 
til scenen i Ringenes Herre og 
sammenligner.

- Det er et sammenbrud af 
intimitet. Han løber ved siden 
af hesten… som når vi ikke kan 
bede om hjælp. Stolthed er vores 
største fejl. Vi tror, at vi skal gøre 
det hele selv.

Han vil tale identitet til dig. 
Kom, kom tættere på… vær ikke 
ude på marken. Budskabet er 
ikke, at du skal ændre din teske 
til en spand eller den største 
beholder…

Arianna Walker skifter igen 
spor med et jordnært eksempel:

- En ven havde en bedstefar, 
som gav lommepenge hver uge. 
Hun så frem til at få et pund og gå 
hen i slikbutikken. På sin fødsels-
dag fi k hun fem pund. Hun løb til 
butikken. Så kom dagen, hvor han 
ventede på hende, og hun var 
parat til at modtage: ”Hvorfor går 
jeg ikke med dig?” Han gik med 
ind i butikken og sagde: ”Siden 
du har mig med dig, så kan du få 
lige, hvad du vil have”.

- Havet holder sig inden for 
sine grænser. Vi må stille os ind 
i det. Komme af med skam, der 
får os på afveje… væk fra selv-
centrerethed og stolthed - og ind i 
verdenshavet! Smid teskeen væk 
-  forbliv livsafhængigt forenet, 
opfordrer hun og tilføjer:

- Bed om, hvad du vil have, 
hvad du har brug for…vi må bare 
ud i oceanet! Bed Gud smelte 
skammen med sin kærlighed i 
Jesu navn! 

Arianna Walker var i Køben-
havn for at tale i Kirken i Kultur-
centeret på Nørrebro.

Smid teskeen væk 
og tag imod verdenshavet
Vi har brug for en guddommelig udveksling, siger Arianna Walker, som gennem Mercy UK 
hjælper unge sårbare kvinder i England.

ARIANNA WALKER
Arianna Walkers lille-

søster, Debbie, kæmpede 
med stofmisbrug og selv-
mordstanker og rejste til 
USA, hvor hun blev hjulpet 
gennem organisationen 
”Mercy Ministries”. 

Arianna var bagefter med 
til at starte organisationen i 
England.

- Når vi giver alt og lever fuldstændigt forbundet med Jesus, kan vi også modtage og bede om alt, mener 
Arianna Walker. Hun opfordrer kristne kvinder til at blive bedre til at modtage.
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Møder & Arrangementer

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Udfordringens annonceafd.: Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk

Find diskret
en kristen ven

Annoncér under 
billetmærke.

Svar sendes til Udfordrin-
gen, som videresender den 

uåbnede kuvert til dig.

Fuld diskretion 

Udfordringen 
Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld

Kolofon

Seminar den 17. marts 2018
MOTIVATIONSGAVERNE

 ”Vi har forskellige nådegaver ...” Rom. 12:6-8

17/3 kl. 9.30 - 19.00
Sted: Kolding Int. Højskole

Talere: 
Anette Holt Larsen 

Mirjam Elbæk Rasmussen  
Rakul Kristiansen 

Mette Skals Hågensen

Formålet med dette seminar er, at hjælpe den enkelte til at 
opdage og bruge sine Gudgivne gaver og til at forstå 

mennesker med en anden gavelægning.
Tilmelding senest 10. marts 2018 til: mir.rasmus@gmail.com

Pris: Deltagergebyr inkl. forplejning kr. 450,- 
Indbetales på konto 2700-6282 209 541

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

M

F ål t k lt til t

Næste apostolsk Profetisk konference er 7.- 9. sept. 2018

info@sarons-slette.dk /22883035

Bibelcamping
30. juni - 6. juli

12. maj har vi generalforsamling
kl. 13.00 og årsmøde kl. 14.30

Rune Edvardsen og Per Hyldgaard m.fl.

Program for bibelcamping og d. 12. maj 
kommer på vores Facebook side.

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de 
gamle evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret 

”Evangeliets Gyldne Sange” og Erik Mortensen medvirker. 
Alle er velkomne. Fri entré.

Fredag d. 2. marts kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Bethaniakirken, Dag Hammerskjøldsgade 2, 9000 Aalborg

Onsdag d. 14. marts kl. 19.00 - KLF Møde - EGS medvirker
Brønderslev Frikirke, Skolegade 40, 9700 Brønderslev

Taler: Olafur Olafsson
Fredag d. 6. april kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”

Kirkecentret, Kronborgvejen 66, 7700 Thisted
Fredag d. 13. april kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”

Vesterkirken, Na  ergalevej 7, Stenum, 9700 Brønderslev

Onsdag d. 20. juni kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Nyrup Bap  stskirke, Kirkestrædet 4, 4296 Nyrup

Søndag d. 1. juli kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Bibelcamping Sarons Sle  e Ga  en, Svenstrupvej 34, 9640 Farsø

Onsdag d. 4. juli. kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Senior OASE, Rudehøj E  erskole, Rude Havvej 11, 8300 Odder

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

web: www.egsnet.dkweb: www.egsnet.dk

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Henri Nissen

Krista Revsbech

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2018: Årgang 46. ISSN 0902-5693

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), generalsekr. Karsten Bach, 
chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus, bofællesskabsleder Claus Mester.

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

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

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfordrin-
gen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i Afri-
ka’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Troels Hertzum

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902-5693

Steen Jensen Kis Iversen

Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 
kontaktformularen på hjemmesiden under

’Kontakt Udfordringen’. 

Er avisen udeblevet? 

Lørdag den 3. marts, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Agnethe Zimino
Emne: Hvor er Gud, når 
livet gør ondt?
Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

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 4/3: Anders Ova: Helligåndens vejledning
Søndag 11/3: H.P. Pedersen: Bibelen; Et vindue til Gud

Søndag d. 25/2 kl. 10:30
Jørn Pedersen
Tema: At leve i hellighed 
og Gudsfrygt - del 2

Søndag d. 18/2 
kl. 10:30 

 Mattias Lekardal 
& David Hansen

HADERSLEV kl. 16.00
Frikirken Multihuset Haderslev

KØBENHAVN kl. 10.30
Evangeliekirken Frederiksberg

AARHUS kl. 16.00
Citykirken

TÅRS kl. 10.30
Kirken I Kulturcenter Vendsyssel

BROVST kl. 15.00
Fristedet i Brovst

24.
februar

25.
februar

17.
mars

18.
mars

18.
mars

Den norske misjons-

organisasjonen Troens Bevis 

har fokus på verdens unådde.

Vi kommer til en kirke nær 

deg med ferske rapporter fra 

misjonsfeltet.

Velkommen!

Kai Johansen           Glenn Tønnessen

CLASSIC

FROKOSTMØDER

22. februar kl. 11:00
Frede Rasmussen

8. marts kl. 11:00
Carsten Jensen

22. marts kl. 11:00
Knud Ipsen

i Aalborg Citykirke, Samsøgade 54, 9000 Aalborg

Husk forbøn for Danmark den sidste mandag Husk forbøn for Danmark den sidste mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  
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Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere end 
1.000 varer på 

Bøger, fi lm, 
musik, m.m.
Abonnenter 

får 5 pct. rabat.

Giv et gaveabonnement til en ven!
 Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
 Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
 Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 6:

Chr. L. Holm 
Perikonvej  43 
5500  Middelfart 

Kodeord: Slalomvinder

Du kan også vinde, hvis du 
fi nder kodeordet i denne uge, ved 
at sammensætte de bogstaver, 
der 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 
1. marts 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 og fi lm.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!



Er du glad for 
Udfordringen?

Så støt arbejdet
 med en gave!

Gaver kan indbetales
til Missionsfonden 
med skatte-fradrag 

- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

Giro: (+01) 613-9450 
eller netbank:

9570 - 0006 139450.

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

Stillinger FilmErhverv

Lærer søges
Er du vores nye lærer?
Om jobbet
Vi søger en lærer pr. 1. august 2018. Du skal primært undervise i matema  k og naturfag.
S  llingen er på 100% 
Vi forventer af dig
At du er uddannet lærer.
At du kan  lslu  e dig og arbejde posi  vt med på skolens værdier.
At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fællesskab.
Vi  lbyder dig:
En skole og arbejdsplads med højt  l lo  et.
Et godt arbejdsmiljø med en uhøj  delig omgangsform.
Dyg  ge og velfungerende elever, der gerne vil undervises.  
Gode fysiske rammer og faglokaler.
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 12. marts 2018
Ansæ  else og afl ønning sker i henhold  l gældende overenskomst mellem Lærernes 
Centralorganisa  on og Finansministeriet.
Ansøgning med bilag sendes  l skoleleder Chris  an Bruun cbr@thomasskolen.dk
Kontakt Chris  an Bruun (31392102) for yderligere oplysninger, eller læs mere på 
www.thomasskolen.dk.

Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har 280 elever fra 0.-9. klasse og 
35 medarbejdere. Skolen vægter den kristne profi l højt og har et højt fagligt niveau og 
en god trivsel.

Ledig stilling som kordegn ved 
Vor Frelsers Kirke - Aalborg
Vores nuværende kordegn har af familiemæssige årsager 
valgt at fl ytte tilbage til Norge. Vi søger derfor en fuldtids 
kordegn, som vil være en del af det arbejdsfællesskab, også 
åndeligt og socialt, som er i Vor Frelsers Kirke.

Kan du se dig selv som vores nye kordegn, så se opslag på 
kirkens hjemmeside WWW.VFKA.DK

Lukas-Skolen søger lærer
Vi søger en dygtig lærer, der kan være klasselærer og under-
vise i dansk, engelsk, musik og Natur & teknik hovedsageligt 
i indskolingen.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere må være i overensstemmelse med skolens kristne 
grundsyn/holdning og aktivt arbejde for denne.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med skønne unger samt 
engagerede kollegaer. Vi kan tilbyde ansættelse fra 1. august 
2018. Stillingen er på 80%.

Ansættelse efter overenskomst mellem fi nansministeriet og 
LC. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes til: moe@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfrist d. 23.02.2018. Samtaler 
afholdes i uge 10.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Skoleleder Jens Erik Høj-Pedersen på tlf: 
7572 0080. 

Diverse

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

Annoncer: tlf. 7356 1506

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

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

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

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

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

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

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

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:

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. 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. 

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters årstidens 
 middag på Restaurant 
 Empire
• 1 x kaffespecialitet og kage
• 1 flaske rødvin pr. værelse
• Kaffe og te ad libitum 
 i lobbyen
• Fri Wi-Fi

Weekend i Nordjylland

Best Western Hotel Herman Bang
★★★

Tilbring en weekend i hyggelige 
Frederikshavn på et historisk – 
men i dag ganske moderne – hotel 
med en helt særlig atmosfære og 
fine faciliteter, blandt andet den 
amerikanske Restaurant Empire. 
I er naboer til byens førende spa, 
Den Syvende Himmel, og bor på 
en sidegade til byens gågade, som 
strækker sig hele vejen fra den 
smukke kirke til butikkerne i den 
gamle købstads anden ende. 

Ankomst
Fredag og lørdag frem til 25.5.2018.

Pr. person i dobbeltværelse

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-  

3 dage på 3-stjernet cityhotel i Frederikshavn

Ferie & Rejser

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

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

DVD - 95 minutter. 

 98,-

98,-

Film i webshoppen!

Moms’ night out

Som støv fra Himmelen
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.

DR K
Søndag 18/2
14:00 Gudstjeneste fra Munke-
bjerg. 1. søndag i  Fasten - Unge 
og indvandrere/fl ygtninge medvir-
ker, når Jesper Hougaard Larsen, 
Flygtninge- og indvandrerpræst, 
sammen med organist Povl Balslev 
og bandet ”Liv og Lys” lægger op 
til en international gudstjeneste, 
der også er en dialog med nye 
danskere. En gudstjeneste, der har 
fokus på kirkens sociale ansvar, det 
folkekirken kalder diakoni. Sendes 
også mandag kl. 8.35 og lørdag 
kl. 8.30.

Lørdag 24/2
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Peter Albæk
taler om, hvordan den daglige bøn 
giver ham ro. Helligåndskirkens Kir-
kekor ved dirigent Anders Gaden 
synger salmen ”Udrust dig, helt 
fra Golgata” fra Helligåndskirken i 
Århus. www.dr.dk/tro

Søndag 25/2
11:20 Joanna Lumleys jagt på 
Noas ark. Dokumentar fra BBC 
fra 2012. Noas ark og den katastro-
fale oversvømmelse, syndfl oden 
kaldet, er en af verdens ældste 
legender og er meningsfuld for for 
både jøder, kristne og muslimer. 
Men er der faktisk noget om snak-
ken? Joanna Lumley går på jagt 
efter sandheden og rejser fra en 
lille engelsk landsbykirke til Tyrkiet, 
Indien, Oman og i gemmerne på 
British Museum for at opdage 
mere om beretningerne om Noa, 
syndfl oden og arken.

14:00 Gudstjeneste fra Christi-
anskirken, Fredericia.
Sognepræst Elin Skoven er liturg 
og prædikant Anden søndag i 
Fasten, hvor det handler om lysets 
kræfter, som fi ndes lige midt i af-
magt. Christianskirkens Drenge og 
mandskor medvirker under ledelse 
af Theis Lyng Reinvang. Den dan-
ske Salmeduo ved Christian Vuust 
og Hans Esbjerg Christensen 
medvirker ved salmesang og post-
ludium. Christianskirken er bl.a. 
kendt for sit alterparti bestående 
af glasmosaik og et guldbelagt al-
terparti udført af kunstneren Bjørn
Nørgaard. Glasmosaikken viser i 
toppens venstre side Gud som hele 
universets arkitekt. 
 

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

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

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.

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

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

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

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

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

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

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

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

DR Radio 

Søndag 18/2
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Pakhuset i Odder. Odder Frime-
nighed. 1 søndag i Fasten.
Prædikant: Leif Johanson.
Lovsangsleder: Per Toft Kristen-
sen.

Mandag 19/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 20/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 De højere magter
Anders Laugesen og Paula Larrain 
udfolder troens verden og undersø-
ger livets mysterier gennem åben-
hjertige og nærgående samtaler.

Onsdag 21/2
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 22/2
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 23/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 24/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 25/2
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa. 
Haderslev Stift. 2. søndag i fasten.
Prædikant: Jens Kvist.

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

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.

Kristen lokalradio

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

Norea radio Haderslev
Webradio
http://norea.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

Klumme

Søndag den 18.2 sender P1 
gudstjeneste fra Odder Frime-
nighed. Præst Leif Johanson 
prædiker.

At der fi ndes religiøse dæmoner, der forsøger at infi ltrere krist-
nes liv, burde jo ikke overraske os, når vi ser hvor ”religiøs” 
og ”kristen” Djævelen kan lyde i Bibelen. 

Vi ser heri, hvordan Djævelen citerer, fordrejer og sår tvivl om 
Guds Ord. Dette så vi allerede i Edens have:

”Men Gud Herren gav mennesket den befaling: ’Du må spise 
af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt 
må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!’” (1. 
Mos. 2, 16-17),

Senere hvisker Djævelen til Eva:
’Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?’ 

(1. Mos. 3, 1).
Her sætter han både spørgsmålstegn ved Guds Ord og fordrejer 

det; de måtte spise af alle træerne undtagen ét, men fjenden siger, 
at Gud har sagt, at de ikke må spise af træerne i haven!

Djævelen citerede fl ittigt Guds Ord – og betvivlede det overfor 
Jesus, da han forsøgte at lede Jesus til fald i ørkenen:

”Da tog Djævelen Ham med til den hellige by, stillede Ham på 
templets tinde og sagde til Ham: ’Hvis du er Guds søn, så styrt 
dig ned. For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling, og 
de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen 
sten.’” (Matt. 4, 5-6). 

Vi må sige, at Djævelen ikke har ændret taktik. Han forsøger 
stadig at misbruge Guds Ord over for kristne for at forføre dem – og 
det er desværre mange gange lykkedes for ham.

Nogle gange bliver skriftsteder citeret i en religiøs ånd eller en 
ånd af kontrol. Det lyder rigtigt, men du fornemmer en mislyd. Nogle 
citerer skriftsteder om kærlighed, ydmyghed, overgivelse, omven-
delse, giversind eller hellighed, hvor det stinker af religiøsitet eller 
manipulation. Og det er lige præcis det, Djævelen gør i menneskers 
sind, men altså også igennem kristne, inklusive prædikanter! 

”I fi nder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden 
Jesus end Ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, 
I fi k, og et andet evangelium end det, I tog imod.” (2. Kor. 11, 3).

Den ”anden ånd”, der nævnes her, er en religiøs ånd. Lige før 
dette skriftsted står der følgende:

”Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin 
snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige 
og rene forhold til Kristus.” (2. Kor. 11, 3).

Djævelen vil altså føre os bort fra det oprigtige og rene forhold til 
Kristus ved bl.a. at gøre os religiøse. Vi ser, at det var Djævelen der 
ved forførende, religiøse ånder lokkede dem til et andet evangelium.  
Han skrev: ”… ligesom slangen forledte Eva…” - Hvad forledte 
slangen Eva til? - Til at spise af træet til kundskab om godt og ondt! 
Og hvad sker der, når vi som kristne gør det? Vi dør! 

Man kan kalde dette træ for religiøsitetens træ. Vi har kundskab 
om godt og ondt og prøver at leve efter det - uafhængigt af Gud 
og Hans liv – som slangen sagde til Eva:

”… I bliver som Gud...” (1. Mos. 3, 5). Men hvis vi lever af det træ, 
skal vi dø - åndeligt! (1. Mos. 2, 17).

Djævelen forsøger gennem religiøse ånder at forføre oprigtige 
kristne til at komme ud af Guds nåde, Guds liv og Helligåndens 
kraft, så de bliver besejrede, bundne, ufrugtbare, triste, livløse – og 
allerhelst falder helt fra! 

Djævelen vil ”presse” os ud af ånden og ind i kødet – det ”gode” 
kød, hvor vi i vores egen sjælskraft gør ”godt” og ”forsøger” at leve 
som kristne. Vi skal ikke spise af kundskabens træ, men af livets 
træ: Kristus, det sande vintræ! Vi skal leve i kraft af Kristus ved 
Den Hellige Ånd, og Han skal leve sit liv i og igennem os! (Joh. 15, 
1-6, Rom. 15, 18, Gal. 2, 20).

Vi skal bevare det oprigtige og rene forhold til Kristus! King James 
Bibelen siger det sådan her:

”... your minds should be corrupted from the simplicity that is 
in Christ”

”… jeres sind skal forvanskes bort fra enkelheden, som er i 
Kristus.” (2. Kor. 11, 3). 

Så bevar det enkelt! Det er en hjælp til at blive på den rette vej! 
Djævelen vil gøre det hele så indviklet og kompliceret. 

Når vi begynder, at bygge vores 
liv med Gud på andet eller mere 
end Jesu Kristi fuldbragte offer 
på korset, står religiøse ånder 
på spring!

Religiøse ånder? 

Af Henrik Csizmadia
Pastor & forkynder, 

Omega Kristent Center, Thisted
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Jonas forsøger, at dele historien om den store fi sk 
med tvivlende Thomas... 

Amanda har lært at høre 
fra Gud - og handle på det
Amanda Sjursen har i fl ere omgange hørt Gud tale til hende og hjulpet hende med at tage store 
beslutninger. Hun håber, at fl ere lærer at høre Guds stemme.
Af Henrik Engedal

23-årige Amanda overvejede 
at tage et sabbatår og derefter 
læse teologi. Men Gud - og en 
kvinde i helt gult tøj fi k hende 
på andre tanker.

Amanda havde netop fær-
diggjort Kristeligt Forbunds for 
Studerende ledertræningsud-
dannelse, LTC, og havde egentlig 
tænkt at læse teologi efter et 
planlagt sabbatår. Men inden da 
skulle hun på en missionskon-
ference i Tyskland med 2-3000 
unge fra Europa.

- Det var spændende, for jeg 
havde ikke mødt sådan et mis-
sionsfokus nogen steder før, 
siger hun.

Den gule dame
Nytårsaftensdag fi k alle delta-

gerne besked på at faste en hel 
dag for at fi nde ud af deres frem-
tid. Amanda sad med lukkede 
øjne, og bad Gud om, at hvis hun 
ikke skulle læse teologi, så måtte 
han meget gerne sige det - nu. 

- Og så var det, at jeg fi k et 
billede. Og det havde jeg aldrig 
prøvet før, hvor jeg var klar over 
det. Men dette billede stod meget 
klart og var bare en kvinde med 
gult hår og gult tøj. Og jeg synes 
det var lidt mærkeligt, så i min 
notesbog skrev jeg lyst hår og 
gult tøj, men jeg tænkte: ”Det er 
jo ikke lyst, det er gult som hen-
des tøj”, griner Amanda over det 
underlige billede.

Amanda fortæller sin veninde 
om billedet og lidt efter prikker 
veninden Amanda på skulderen 
og peger: ”Er det hende der?”

Og ganske rigtigt. En kvinde 
med en gul buksedragt og meget 
gult hår står i lokalet.

- Så tænkte jeg: ”Åh nej, så 
skal jeg jo snakke med hende” 
griner Amanda.

- Så jeg gik efter hende i 20 mi-
nutter. Og kvinden gik og hilste på 
alle mulige mennesker og kendte 
alle mulige. 

Men til sidst fi k Amanda kon-
takt med kvinden, som var fra 
Finland. Hun forstod ikke helt 
hvorfor Amanda ville tale med 
hende:

- Du skal sige nogle ord til mig 
og så skal jeg bede for dig, røg 
det ud af Amanda. 

Kvinden bad for Amanda og 
fortalte til sidst at hun havde 
en datter, som var afsted med 
skibet Logos Hope. Og at det var 
svært, for hun savnede datteren. 
Men efter lidt tænkepause sagde 
kvinden:

- Jeg tror måske, at Gud vil, 
at du skal afsted med det skib, 
sagde hun og indrømmede, at 
hun ikke var så glad for at sige det, 
fordi hun selv savnede datteren. 

- Men det skal Gud nok be-
kræfte for dig, fortsatte hun.

Ikke særlig begejstret
Amanda var ikke specielt be-

gejstret for at tage afsted med 
det skib, selvom hun synes det 
var noget godt arbejde de lavede. 

- Jeg havde tidligere sagt tak 
til Gud, fordi der var nogle men-
nesker, som var så ”crazy” at de 
tog afsted på sådan et skib, griner 
Amanda. Hun havde ikke specialt 
lyst til at arbejde på skibet, hvor 
fem dage er arbejde og én dag er  
direkte kristen tjeneste. 

- Man kan jo altid argumentere 
for, at det er tilfældigheder - det 
kan man altid, siger Amanda. 
Men hun var ret sikker på, at 
det nok var Gud, der talte denne 
gang. Gud bekræftede det også 
senere for hende, da hun havde 
meldt sig som frivillig på skibet. 
Det skete i noget profetisk bøn 
på KFS’ Påskelejr.

- Fordi jeg tror, at Gud fi ndes, 
så tror jeg også at han kan tale til 
mig. Og så vælger jeg at handle 
- i tro. 

Tiden på Logos Hope blev en 
fantastisk tid. Guds planer viste 
sig, at være gode.

Når Gud taler
Efter et år på skibet søgte 

Amanda Gud for fremtiden. Hun 
ville gerne blive et år mere.

- Jeg sad og bad i et kemika-
lierum, hvor der aldrig var nogen, 
så der sad jeg tit og snakkede 
med Gud. Til sidst i bønnen, så 
jeg en kæmpe pil, som faldt ned 
og pegede tilbage. 

Amanda bad Gud om et bibel-
vers til at bekræfte billedet. Hun 
fi k et bibelvers, som lød ”pack 
your things and leave the place 
where you are” (Ezekiel 12,3). 

Senere kom en mand, som 
Amanda ikke kendte særlig godt 

hen til hende og sagde, at Gud 
havde vækket ham med ordene 
”Amanda is leaving” og spurgte 
om det gav mening for Amanda. 
Dermed bekræftede Gud, at hun 
skulle rejse hjem. 

- Før i tiden fi k jeg et bibelvers 
og en farve og så kunne jeg se 
om de connectede, forklarer 
Amanda. Hun ved godt, at det 
lyder lidt mærkeligt for andre. 

- Men Gud kender mig jo, så 
det er ikke mærkeligt for ham. 
Han ved, at jeg har noget med 
farver, smiler hun.

- Jeg tror Gud taler på mange 
forskellige måder til mange for-
skellige mennesker. F.eks. ved 
jeg ikke hvor mange i Bibelen, 
som  oplever det med at se farver, 
smiler Amanda. 

Klaver og salmebog
Amanda spiller tit på klaver 

eller går en tur, når hun ønsker, 
at få fokus på Gud i hverdagen. 

Engang efter en omgang kla-
ver, fik hun en meget stærk 
tilskyndelse til at ville bede for 
nogen, mens hun var på arbejde 
i en frivillig café.

Hun så først nogle kinesere, 
men kunne mærke, at det ikke var 
dem. Så hun ventede og bad vi-
dere. Kort efter kommer en kvinde 
ind og spørger hende direkte, om 
hun vil bede for hende.  

En anden gang evangeliserede 
hun og nogle venner ved Nørre-
port station i København. Igen fi k 
hun en fornemmelse i S-toget om, 
at Gud ville et eller andet - denne 
gang med en salmebog.

Da hun kom frem, blev de der-
for enige om, at synge en salme 
ude på gaden. De kom i snak med 
en hjemløs, som havde ønsket sig 
en salmebog længe, men ikke 
havde råd. Amanda købte deref-
ter en salmebog til manden, fordi 
hun på forhånd vidste, at Gud ville 

noget med en salmebog. Derefter 
fi k de en dyb snak.

Amandas pointe er, at det 
handler om, at søge Gud og 
derefter handle i tro på de ind-
skydelser man får, så længe det 
stemmer overens med de bibel-
ske retningslinier.

- Jeg søger meget Gud for, 
hvad der skal ske, i stedet for at 
lægge en plan og så spørge Gud 
om at velsigne det. 

Hun mener, at der generelt 
mangler frimodighed til at handle 
på indskydelser, som man har en 
anelse om, er fra Gud.

- Ja, og jeg tror, at der er 
mange, som slet ikke er klar over, 
at Gud kan gøre det. Der mangler 
en bevidsthed om det, og der er 
derfor mange, som slet ikke tør 
spørge Gud. 

- Mange tror på det, men ikke 
at det kan ske for dem selv. Og 
de er bange for at blive skuffede. 
Så derfor spørger de ikke. 

Men hvorfor skal man egentlig 
bruge tid på, at spørge Gud om 
ting, som kan sætte én i ubehage-
lige situationer? Amanda mener, 
at det handler om Gudsbillede:

- Hvis man tror på, at Gud vil 
det godt, så giver det god mening, 
at følge ham. 

Det er ikke nødvendigvis dår-
ligt, at det bliver ubehageligt. Gud 
har bare bedre planer end mig. 
Guds planer er bedre end mine 
drømme, siger hun og understre-
ger, at det ikke kun handler om 
hendes egen personlige lykke:

- Det handler jo om, at leve 
med Jesus. Det er Guds frelses-
plan, at nå alle mennesker, og 
det vil jeg gerne være med til, og 
det kan jeg ikke i egen kraft. Jeg 
har brug for Gud! siger Amanda, 
som i dag læser teologi på DBI i 
København. 

Guds planer er bedre end mine drømme, siger Amanda Sjursen.

Unionen lever
Et nyt amerikansk band har set dagens lys. Billy Smiley fra 
White Heart har sammen med Petras John Schlitt dannet 
dette nye band Union of Sinners & Saints sammen med en 
fl ok andre dygtige musikere. 

Guitaristen Jason Fowler kan også synge, hvilket han gør 
udmærket i små glimt, ellers er det John Schlitt der er forsanger 
stort set hele vejen igennem i sædvanlig sikker stil.

   
Stilen er hård rock som vi kender den fra Petra og White 

Heart. To sange er genindspilninger: Independence Day og 
Beyond Belief henholdsvis fra pladerne Power House og Bey-
ond Belief. Ellers er der tale om helt nyt materiale. En gammel 
salme af metodistpioneren Charles Wesley har fået nyt liv, og 
er det sidste nummer på skiven.

   
Musikken svinger og sangene er gode. De gamle kan endnu! 

Old guys rule, er titlen på en af sangene, og er samtidig en 
meget god beskrivelse af pladen. Man skal lige vænne sig 
til, at høre Independence Day uden Rick Florians stemme fra 
White Heart, men når først man har gjort det, fungerer dette 
nummer også rigtigt godt. 

   
De etablerede kristne stjerner stå i kø for at få lov til at være 

med. F.eks. er superguitaristerne Dann Huff (Giant, Michael 
Jackson, White Heart), Phil Keaggy (sig selv) og Bob Hartman 
(Petra) alle forbi og giver en solo. Tidligere Imperials-forsanger, 
Ron Hemby, synger backing på et nummer, og Michael W. Smith 
spiller Hammond orgel på to sange. Peter Furler (Newsboys) 
spiller trommer og synger backing på et par numre. Desuden 
medvirker fl ere eks-medlemmer af både White Heart og Petra 
(som John Lawry, Chris McHugh, Brian Wooten o.a.).

  
Jeg håber det bliver til fl ere end denne ene udgivelse med 

Union of Saints and Sinners, og den kan varmt anbefales. 

Mark Hill
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Global Discipleship Training, 
den nye dansk-etiopiske bi-
belskole, er kommet fl yvende 
fra start! Interessen har været 
stor, og i løbet af det første 
døgn kom der 12 tilmeldinger.

Lise Holt Knudsen var den før-
ste, der tilmeldte sig. Hun har væ-
ret til samtale og er blevet optaget 
på GDT 2019. Hun hørte første 
gang om GDT på Discipeltræf og 
syntes, det lød vildt spændende:

- Dét, der tiltrak mig ved GDT, 
var den fede blanding af under-
visning og praksis. Man kan lære 
rigtig meget om Gud ved at blive 
undervist, men jeg mener også, 
at man lærer mindst lige så 
meget ved at opleve en masse 
ting og mærke Gud i situationer, 
hvor man ikke nødvendigvis 
er i sin comfortzone, men hvor 

man selv er ude at skabe sine 
egne erfaringer et sted, der er 
fuldstændig anderledes, end det 
man er vandt til. 

Hvorfor meldte du dig til 
GDT?

- I forhold til sabbatår er der så 
meget, jeg gerne vil nå at opleve, 
så det har virkelig været svært at 
vælge mellem alle mulighederne. 
Jeg vaklede mellem et ophold 
på en kristen højskole og at tage 
til Afrika og arbejde med børn 
eller unge. 

GDT er den perfekte blanding 
mellem de to ting. Man får et 
kristent højskoleophold samtidigt 
med, at man får lov til at udforske 
en anden kultur, være i praktik og 
masser af tid til at snakke med 
etiopiske unge. Det kunne sim-
pelthen ikke passe bedre for mig!

Hvad er dine forventninger 
til GDT?

- Jeg vil gerne lære nye men-
nesker at kende og dele tro og liv 

med en fl ok, som jeg skal tilbringe 
en masse tid med. Man får et helt 
specielt bånd af at rejse sam-
men, bo sammen og opleve ting 
sammen. Jeg vil også gerne lære 
Gud bedre at kende og lære mere 
om, hvad han kan bruge mig til, 
og hvad han har af betydning for 
mennesker i en helt anden kultur. 

- Det er også vigtigt for mig at 
lære mig selv bedre at kende, og 
det tror jeg virkelig, man har rig 
mulighed for på et sted som GDT. 

Global Discipleship Training er 
et samarbejde mellem Promissio 
og Børkop Højskole. 

Det er en bibelskole med 2 må-
neders undervisning i Danmark 
og 3 måneders undervisning og 
praktik i Etiopien. 

F lyvende start for ny 
dansk-etiopisk bibelskole

Lise Holt Knudsen er 19 år, bor 
i Kibæk og går i 3.g. på Herning 
Gymnasium.

Kristne tager troen 
med til Vinter-OL
Der er mange kristne atleter til OL i PyeongChang 2018, og fl ere taler åbent om deres tro. 
Her er nogle eksempler.

- Uanset om jeg vinder en guld-
medalje, eller aldrig kommer til at 
konkurrere igen, så må jeg bare 
stole på, at Gud har en plan for 
mit liv, og at jeg er kaldet til at 
være Hans repræsentation igen-
nem sporten og udenfor sporten.

Elana Meyers Taylor, ver-
densmester i bobslæde samt 
bronze- og sølv-vinder ved de 
seneste to Vinter-OL.

- Jeg er i en branche, hvor troen 
er meget unormal og meget mod-
kultur. Jeg får muligheden for 
at elske disse mennesker, som 
aldrig ville komme i en kirke.

Kelly Clark, olympisk guldvin-
der i snowboard, samt et hav 
af andre guldmedaljer. 

- Det burde ikke have taget tre 
ulykker (at komme til tro), men 
det gjorde det for mig, før jeg 
indså, at jeg ikke var i kontrol i 
mit eget liv.
- Det var Gud, der gjorde, at jeg 
kunne overleve tre totalskadede 
bilukykker. Han har været hos 
mig hele tiden.

Nic Taylor er gift med Elena 
Meyers Taylor, som han mød-
te til et bibelstudie efter han 
var kommet til tro i 2005, da 
han overlevede 3 uafhængige 
voldsomme bilulykker. 

- Jeg siger ikke til mine kristne 
venner, at jeg er professsionel 
skiløber. Jeg siger ikke til mine 
skiløber-venner, at jeg er kristen. 
Men du fi nder ud af det, hvis du 
bruger tid sammen med mig.
- Troen spiller en kæmpe rolle for 
mig, for den gør mig i stand til at 
være tillidsfuld.

David Wise var den første til 
at vinde olympisk guld i den 
nyoprettede disciplin ’Men’s 
Skiing Halfpipe’ ved Vinter-
OL i Sochi. Han og konen er 
også ungdomsledere i kirken.

Ung Udfordringt

Af Henrik Engedal

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

Se fi lm medtankevækkende indhold...

 98,-

Miracles from Heaven

Tjek webshoppen:

Da Blachman 
blev tavs
Den ellers altid talende Thomas Blachman blev helt 
stille, da han fi k et bestemt spørgsmål. Og hans reaktion 
fortæller meget om den kultur, vi lever i.

Jeg kan faktisk godt lide Blachmans følsomme og eksplosive 
væsen. Hans forsøg på at skabe noget unikt er inspirerende. 
Han er en interessant person.

Det var nok også derfor, at han var inviteret i ’Vi ses hos Cle-
ment’. De andre gæster, Klaus Riskær og Kasper Wung-Sung, 
sørgede også for, at samtalen aldrig blev kedelig. Men da emnet 
kom til at handle om døden, blev Blachman tavs. ”Tænker du på 
døden?” Selv Clement blev overrasket over Blachmans tavshed. 
Der var ingen svar, ingen smarte bemærkninger. Kun tavshed. 
Det var meget tankevækkende! (se det på dr.dk/tv)

I vores kultur er der nemlig mange, der råber højt. Der er me-
get hovmod. Der er mange skråsikre meninger, og mange ting, 
der bliver præsenteret som facts - uden at være det. Ateister 
og agnostikere råber jævnligt op og latterliggør troen på Gud. 

Men går man lidt i dybden, så har de ingen intellektuelt tilfreds-
stillende svar på livets grundlæggende, store fi re spørgsmål: 
Hvor kommer jeg fra? Hvorfor lever jeg? Hvordan skal jeg leve? 
Hvad sker der når jeg dør?

Dyrkelsen af menneskets intellekt og friheden til at vælge 
vores eget liv er blevet en blindgyde, fordi dyrkelsen af ”kødet”, 
det selviste i os, ikke leder til en varig tilfredsstillelse. Snarere 
håbløshed. Vi glemmer de fi re vigtigste spørgsmål, som man 
kan leve livet ud fra. Humanisme uden Gud er stærkt forankret 
i Danmark, men den giver bare ingen tilfredsstillende svar. Det 
ender med tavshed eller kynisme.

I sidste ende, bliver alle de højtråbende og skråsikre menne-
sker tavse. Når døden banker på og livets uundgåelige realitet 
går op for dem, så er det tomme liv uden Gud mest tydeligt. På 
samme måde, som hamsteren, der hele livet har løbet rundt i 
hamsterhjulet til sidst hopper af. Man indser, at det egentligt 
var ligegyldigt, lidt tomt. Man byggede på sand, fremfor klippe.

Uden Gud altså. For den kristne er livet fyldt med mening og 
håb. Jesus svarer tilfredsstillen-
de på de fi re store spørgsmål. Hos 
Jesus får du mening og vejledning 
til livet. Byg dit liv på et fundament, 
som holder. Det gør troen på Jesus.

Den sydkoreanske ishockey-
målkvinde Han Dohee blev 
set med bibelverset ”Frygt 
ikke, for jeg er med dig” 
fra Esajas 41,10 på hendes 
maske til en nylig trænings-
session. Hun har vundet fl ere 
priser som målkvinde i den 
hjemlige liga.  

- Jeg håber, at kunne bygge min 
karriere op skridt for skridt, så jeg 
en dag kan udfordre mig selv til 
at blive medlem af den Interna-

tionale Olympiske Komite, og der 
igennem rejse jorden rundt og 
sprede evangeliet ved hjælp af 
sport. 

Kim So-hee er medlem og 
hjælper til i Olympic Full Go-
spel Church, som er startet 
for at dele evangeliet med de 
studerende, samtidig med at 
man lærer skiløb.
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Evnen I+II+III følger en gruppe 
teenagere, som bliver kastet 
ud i en kamp mod mørket. 

For at overvinde fjenden må de 
bruge deres særlige evner og 
forene deres kræfter...

”Evnerne” tager udgangspunkt 
i Bibelens nådegaver, og der-

FANTASY-SERIE I 3 BIND
OM DE ÅNDELIGE GAVER 

VINTERTILBUD: pr. stk. 148,- HELE SERIEN 300,-

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Jeg synes det er så fantastisk, når der i Bibelen står, at sam-
men med alle de hellige skal vi forstå bredden og længden 
og højden og dybden af Guds kærlighed.

Sammen, ikke hver for sig eller kirkesamfund for kirkesam-
fund. Nej, sammen. Jeg har altid haft et billede af kristendom-
men som en lagkage, og jeg forestiller mig den delt op i 12 
fi ne stykker, så vi har et Baptist-stykke, et Pinse-stykke, et 
Katolik-stykke og så videre.

Og det fungerer fi nt, når bare ikke det enkelte stykke påstår 
og er overbevist om, at lige præcis det stykke er hele lagkagen. 
Det synes mig, at Gud har betroet hvert enkelt stykke en side 
af helheden, og da alle hans lemmer har brug for hinanden, må 
vi som et puslespil samle alle brikkerne for at se hele billedet.

Jeg har for nylig set en video med en prædikant, og han 
startede ud med en spændende pointe, jeg ikke har hørt før. 
Derefter åbenbarede han en fortolkning af og en tro på ordet, 
som jeg bare ved ikke er rigtig! Og så skulle der altså lidt bear-
bejdelse til, før jeg var i stand til at lytte til den næste spændende 
pointe, som han rent faktisk kom med. 

Og her er det så vi må passe på ikke at smide barnet ud med 
badevandet. Altså huske på, at INGEN har den fulde sandhed 
eller åbenbaring, men sammen - og ikke sammen med hvem 
som helst, men sammen med alle de hellige skal vi forstå 
bredden og længden og højden og dybden af Guds kærlighed.

Men det er da også fantastisk!

Sammen med
alle de hellige

Af Anna Louise Bay
Frederikssund

- Jeg var så syg, at jeg bare 
måtte overgive det hele til Gud, 
fortæller Alexa Knierim om den 
sygdom, der var ved at koste 
hende livet for bare to år siden.

Kunstskøjteløberparret Alexa 
og Chris Knierim, som har repræ-
senteret USA under Vinter OL, 
har fortalt om deres kristne tro 
og kampen mod Alexas alvorlige 
sygdom for to år siden.

- Min tro er grunden til, at jeg 
var i stand til at vende tilbage 
til isen, fortalte den nu 26-årige 
Alexa til reportere i Pyeongchang 
sidste søndag.

Syg før brylluppet
For bare to år siden havde 

ingen turdet håbe, at parret igen 
kunne deltage i skøjtekonkurren-
cer. Men nu kaster Chris igen sin 
kone gennem luften, hvorpå hun 
lander i smukkeste stil.

Alexa og Chris har skøjtet sam-
men siden 2012. I 2014 blev de 
forlovede, men et par måneder 
før brylluppet i juni 2016 oplevede 
Alexa de første tegn på, at noget 
var helt galt. I april 2016 fi k hun 
kroniske smerter og begyndte at 
kaste voldsomt op i timevis uden 
at nogen kunne fi nde årsagen.

Sygdommen betød, at parret 
måtte trække sig fra skøjtemes-
terskaberne i begyndelsen af 
sæsonen 2016-2017.

Alexa fi k omsider en diagnose: 
hun havde en livstruende mave-
tarmsygdom og måtte igennem 
tre operationer. Undervejs i for-

løbet tabte hun sig så meget, at 
hun til sidst kun vejede 36 kg. 
Efter operationerne var Alexa 
så svag, at hendes mand måtte 

støtte hende ude på isen. Og 
da må man bare stole på Gud, 
forklarede hun pressen under 
Vinter OL.

Til OL for at ære Gud
- Jeg holdt op med at bekymre 

mig og prøve at kontrollere mit liv, 
for det kunne jeg ikke. 

Til sidst måtte jeg bare række 
hænderne op og sige ”Du må lede 
mig videre”. Det er mit vidnes-
byrd, og det lever jeg efter. 

Og selv her ved legene handler 
det ikke om mig. Jeg har fans 
derude, som ved, at jeg tror på 
Herren og jeg gør mit bedste for 
at lade hans lys skinne. Folk skal 
vide, at det er OK at pege på 
ham og gøre ting for ham, for det 
er det, vi skal gøre som kristne, 
fortalte Alexa.

Hun tilføjer, at hun er med ved 
OL for at give Gud ære.

- Jeg er her og jeg udlever min 
drøm. Og hvis det er sådan, jeg 
skal gøre det, vil jeg bare fort-
sætte med det, siger hun.

Ægteparret Knierim deltager i 
fællesbøn før hver konkurrence. 
De er også med i et bedefælles-
skab sammen med andre atleter 
i Colorado.

Alexa og Chris Knierim, som er 
det eneste ægtepar blandt kunst-
skøjteløberne, fi k en fjerdeplads 
ved OL i Pyeongchang. 

Bodil

I 2016 var hun dødssyg - 
nu er Alexa med til OL 

Alexa Scimeca 
Knierim har sin 
mand, Chris, som 
partner på skøjte-
banen. 
Kort før deres bryl-
lup i 2016 fi k hun de 
første symptomer 
på en livstruende 
sygdom.

med er historien 
måske slet ikke 
så langt fra vir-
keligheden? 

Tlf.: 7456 2202


