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Påskens begivenheder i billeder

Da jødernes påske nærmede sig, gik Jesus og hans disciple til Jerusalem. Undervejs forberedte 
han dem på, at han ville blive forrådt, hånet og dømt til døden. Det forstod de ikke.

Jesus jager kræmmerne ud fra templet
Næste dag gik Jesus ind på tempelpladsen og smed de handlende og deres kunder ud. Han 
væltede valutahandlernes borde og duesælgernes bænke. »Siger Skriften ikke: ‘Mit hus skal være 
et bønnens hus for alle folkeslag’? Men I har gjort det til et ‘tilholdssted for røvere’!« råbte han.

De religiøse ledere besluttede derefter at 
skaffe ham af vejen.

Judas bliver forrædder
Judas - en af Jesus disciple - aftalte nu hem-
meligt med de jødiske ledere, at han ville 
forråde Jesus for 30 sølvpenge. - Han var 
bl.a. vred over, at Jesus ikke havde proteste-
ret imod, at en prostitueret i taknemlighed 
salvede Jesus med kostbar parfume. 

Judas afsløres og går ud i natten
Mens de spiste, udbrød Jesus: »En af jer vil forråde mig - en af jer, der spiser sammen med mig!« 
Disciplene blev meget bedrøvede, og den ene efter den anden spurgte ham: »Det er vel ikke 
mig?« »Det er en af jer 12,« svarede Jesus. »Han dypper et stykke brød i skålen sammen med 
mig.« - Derefter forlod Judas gruppen og gik hen og fortalte de jødiske ledere, hvor Jesus var. 

Jesus kæmper i bøn 
i Getsemane have
De gik nu til Getsemane have, 
hvor Jesus bad inderligt om - 
hvis det var muligt - at blive fri 
for det frygtelige, der ventede 
ham. Han bad også for dem, 
der troede på ham, og dem, 
der senere ville komme til at 
tro på ham.

Men disciplene kunne ikke 
holde sig vågne og faldt i 
søvn...

Judas forråder Jesus
Pludselig dukkede Judas op i 
mørket sammen med en fl ok 
mænd, der var bevæbnet med 
sværd og knipler. De var ud-
sendt af ypperstepræsterne, de 
skriftlærde og de øvrige ledere. 
Judas kyssede Jesus som tegn 
til soldaterne. ”Forråder du mig 
med et kys?” spurgte Jesus.
Peter trak sit sværd og ville 
forsvare Jesus, men Jesus 
overgav sig frivilligt, og hans 
venner fl ygtede i alle retninger.

De fl este billeder er fra fi lmen ”Son of God”. Beretningerne om påsken står i alle de fi re evangelier, Mattæus-, Lukas-, Markus- og Johannes-evangeliet.

”Fra Herodes til Pilatus”
Først blev Jesus forhørt, slået og anklaget hos 
de religiøse ledere. De sendte ham videre til 
kong Herodes, som samarbejdede med den 
romerske besættelsesmagt. Men Herodes turde 
heller ikke dømme Jesus og sendte ham videre 
til den romerske guvernør Pilatus.  

Også Peter svigter Jesus 
Da Jesus blev forhørt hos ypperstepræsten 
sneg Peter sig ind i gården. Han blev genkendt 
af en ung pige, og i angst benægtede han 
tre gange og bandede på, at han ikke kendte 
”denne mand”. 

Hanen har galet
Jesus havde forudsagt, at inden hanen galede 
to gange, ville Peter have svigtet ham tre gange. 
Og netop da vagterne kom ud med Jesus, ga-
lede hanen for anden gang. Peter forstod, hvad 
han havde gjort, og brød sammen i gråd.

Derfor er det Palmesøndag
Da Jesus red ind i Jerusalem på et 
æsel, tiljublede befolkningen ham 
begejstret og lagde deres kapper ud 
på vejen sammen med palmegrene, 
mens de råbte ”Hosianna!”  Men 
Jesus vidste, at han skulle dø...

Skærtorsdag: 
Jesus opretter nadveren
Torsdag aften spiste Jesus og 
hans venner et påskemåltid til-
beredt af et lam. Mens de spiste, 
tog Jesus et brød, velsignede det, 
gav sine disciple det og sagde: 
»Tag det og spis det; dette er mit 
legeme.« Og han tog et bæger, 
takkede, gav dem det og sagde: 
»Drik alle heraf; dette er mit blod, 
pagtens blod, som udgydes for 
mange til syndernes forladelse.

Find info. om login til udfordringen.dk på s. 18
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Pilatus: Er du jødernes konge?
Romernes guvernør Pilatus spurgte Jesus: »Er du jødernes 
konge?« »Det kan man godt sige,« sagde Jesus, men svarede 
ellers ikke på anklagerne. Pilatus ville helst undgå at dømme 
den mærkelige profet. Han spurgte derfor folkemængden, om 
han skulle frigive Jesus eller forbryderen Barabbas til påske.
Den ophidsede folkehob råbte ”Barabbas!” Om Jesus råbte de 
”Korsfæst ham!” Pilatus bøjede sig for mængden og gav ordre 
til, at Jesus skulle piskes og derefter korsfæstes.

Jesus udsættes for frygtelig tortur
Soldaterne trak tøjet af Jesus, to mand piskede ham mere end 
hundrede gange, de hånede ham, spyttede på ham, trak en 
sylespids krone af torne ned over hans hoved og slog ham i 
ansigtet med en kæp, så næsen brækkede. (Se også side 15.) 

Jesus bar selv sit kors 
Herefter drev soldaterne Jesus afsted med pisk og råb gennem 
Jerusalem ud til den høj, Golgata, hvor han skulle korsfæstes. 
Den totalt udmattede Jesus skulle selv bære tværbjælken til 
korset. Den vejede ca. 50 kg og var bundet fast til hans arme. 
Undervejs styrtede han uden at kunne tage fra. 

Jesus tilgav endda sine værste fjender
Soldaterne naglede ham til korset med store søm i hænder og 
fødder, og derefter gav de sig til at rafl e om hans tøj. Jesus næg-
tede at tage imod bedøvende eddike. På korset bad han for sine 
fjender: ”Far tilgiv dem, for de véd ikke, hvad de gør.”

Samme morgen blev også to forbrydere korsfæstet på hver sin side af ham. Jesus’ mor Maria og fl ere andre kvinder så magtesløse 
til, mens Jesus i seks timer kæmpede sin dødskamp på korset. Imens blev han hånet af bl.a. soldater og religiøse ledere.

Forladt af Gud – for vores skyld
Jesus hang på korset i seks timer fra kl. ca. 9 til kl. 15 om efter-
middagen. Fra kl. 12-15 var der solformørkelse. Herefter råbte 
Jesus: »Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« (Det er 
begyndelsen til Salme 22). Derefter døde han.

Normalt knuste soldaterne til sidst benene, så kroppen faldt ned 
og den korsfæstede døde. Men Jesus var allerede død. I stedet 
stak en soldat ham i hjertet med et spyd for at være sikker. 

Jesus’ mor og de andre kvinder og et par mænd fi k liget udle-
veret, salvede det med olie og lagde det i en ny udhugget grav. 
Altsammen inden solnedgang, hvor sabbatten begyndte.

Påskemorgen - opstår Jesus fra de døde
Påskesøndag - før det blev lyst - kom Maria Magda-
lene ud til graven og så, at den var åben. Hun græd, 
men hørte pludselig én sige: ”Maria”. Det var Jesus. 
– Senere kom Peter og Johannes derud. De fandt 
ligklædet i den tomme grav, og to lysende perso-
ner fortalte, at Jesus var opstået, som han havde 
forudsagt - og at han ville møde dem i Galilæa i den 
nordlige del af landet.
Han viste sig også for Thomas, som havde tvivlet på, at 
han var opstået. Og for de andre disciple og omkring 
500 andre, før han Kristi Himmelfartsdag blev opløftet 
og forsvandt i skyerne. Inden da havde han befalet: 
”Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for alle!”

Filmen ”Son of God”
De fl este billeder er fra fi lmen ”Son of 
God”. Filmen handler om hele Jesus’ liv. 
Udfordringen har skaffet et nyt oplag hjem 
og sælger dvd’en for kun 98 kr. på Hosian-
na.dk, hvor der også fi ndes andre Jesus-
fi lm, bl.a. The Passion af Mel Gibson. 

LangfredagLangfredag



 Af Tina Varde

Den dansk-irakiske foredrags-
holder og tv-vært Dina Al-
Erhayem har været på en ud-
fordrende åndelig rejse. Desti-
nation: Fra ateist til overbevist 
personlig kristen.

– Jeg elsker at komme i kirke, 
fordi det renser mig for alverdens 
indtryk. Jeg oplever, at jeg bliver 
et friere menneske – og hvem har 
ikke brug for det?

– Min far er fra Irak, min mor 
er dansk, og jeg er vokset op i 
Gilleleje med ateistisk baggrund. 
Jeg havde nærmest ikke hørt om 
Kristus de første 30 år af mit liv 
… i hvert fald ikke formidlet på en 
måde, så det blev nærværende  – 
og som noget, jeg kunne forbinde 
til mit eget liv. I dag kan jeg se, at 
det er livsnødvendigt at vedkende 
sig Kristus! 

Sådan indledte Dina Al-Er-
hayem, der bl.a. er kendt fra 
DR1-programmet ”Dinas Dates” 
og ”Univers” på DR2, da hun for 
nylig talte ved cafégudstjeneste i 
Karlslunde Strandkirke.

– Som yngre – især inden 
jeg blev troende – tilegnede 
jeg mig sandheder fra mange 
slags autoriteter om, at vi lever 
i et konkurrencesamfund, hvor 
man hele tiden skal udvikle sig 
og opnå fl ere kompetencer for 
at klare sig. Dengang sagde jeg 
ikke til nogen, at disse udtalelser i 
bund og grund gjorde mig bange. 

I stedet kopierede jeg nogle af 
parolerne og stod selvsikkert 
frem og holdt translokationstalen 
som nybagt student:  

”Vi former selv vores liv. Klem 
ballerne sammen – præstér der-
udad”. Det, jeg frygtede mest som 
ung, var at vise min sårbarhed. 
Jeg skulle bare være stærk! Men 
jeg var altid lidt bange for, at tæp-
pet skulle blive trukket væk under 
mig, sagde hun.

Efter studentereksamen rejste 
Dina til Los Angeles og kom 
senere ind på skuespillerskolen 
i Aarhus. 

– Der lå altid en angst under 
overfl aden – var jeg god nok? 
– fordi den branche handler så 
meget om ens præstation, forkla-

rede foredragsholderen.
Efter skuespillerskolen star-

tede Dina med at lave talkshowet 
“Dinas Dates”. På det tidspunkt 
var der en veninde, som invite-
rede hende ind i en frikirke: Kirken 
i Kulturcenteret på Nørrebro. 

Da hun så de troende løfte 
deres hænder for at prise Gud, 
tænkte hun: ”Hold op, hvor er de 
naive …  tænk, at de tror på en 
Gud, der hører dem”. 

Dina Al-Erhayem tilføjede ha-
stigt møntet på sig selv:”Tænk at 
være så arrogant!”.

Firkantet kristen
Men så var der en dag, hvor 

hun bad inderligt til Jesus for 
første gang i sit liv.

– Jeg satte mig på knæ i kirken: 

”Hallo, er der nogen? for jeg har 
fantastisk brug for det – for et svar 
fra himlen. Hvis du er der, så giv 
mig et bevis”, fortalte hun.

Efterfølgende fi k Dina en åben-
baring af Jesus.

 – Det var mit livs hidtil største 
overraskelse. Alligevel for jeg vild 
rent åndeligt. 

– Igennem 12 år tog jeg kurser 
hos forfatteren Jes Bertelsen, 
som er leder af new age centeret 
Vækstcenteret – samtidig med, at 
jeg troede på Jesus. 

– Bertelsen er den mest over-
bevisende mand, jeg har mødt. 
Men da han en dag sagde: ”Jesus 
er død. Her sidder den levende 
lærer”, stod jeg af.

– I årene, hvor jeg både kom 
der og i kirken, oplevede jeg 

mange gange kristne sige til mig 
– når de bad, at jeg havde fl ere 
pottemagere … at jeg gik fl ere 
veje åndeligt på samme tid. 

– For et par år siden var der 
ligefrem én, som jeg aldrig tid-
ligere havde mødt, der kom hen 
til mig og sagde, at jeg blev be-
draget åndeligt. På det tidspunkt 

havde jeg netop været på endnu 
et kursus hos Bertelsen. 

Derefter smed hun alle hans 
bøger ud og besluttede sig for 
at blive en af de "firkantede 
kristne” … Sådan omtalte hun 
selv tidligere de kristne, som 
bekendte Jesus som den eneste 
sande vej.

Lige så snart Dina havde 
smidt bøgerne ud, oplevede hun 
en ”ubeskrivelig befrielse”.

– Det var en åndelig og fysisk 
frisættelse, og der lød en hørbar 
klapsalve fra himmelen, som 
både min veninde og jeg var 
vidne til. 

– Jeg var befriet – og rystet på 

samme tid. Bagefter var jeg så 
træt, at jeg sov i 24 timer. 

– Jeg havde aldrig troet på 
alle de advarsler, jeg havde fået 
gennem årene – om at man 
kunne blive bedraget åndeligt. 
Der kommer jo også folkekirke-
præster på Vækstcenteret, og 
derfor anede jeg ikke uråd. Men 
lige dér – efter jeg havde smidt 
bøgerne ud – erfarede jeg, at der 
er en åndelig virkelighed. Og at 
det er altafgørende at tage stilling. 

– Når man har oplevet Hellig-
ånden, er man ikke længere i tvivl 
… Man kan snyde mennesker, 
men man kan ikke snyde Hellig-
ånden, sagde Dina Al-Erhayem.

I dag ville hun ønske, at hun 
ikke skulle have været den omvej 
igennem. 

– Det tog mig lang tid virkelig 
at forstå, at der IKKE er andre 
veje til Gud end gennem Jesus. 
Siden jeg sagde ja til Jesus – ikke 
bare som et tilvalg, men som et 
fravalg af alle andre veje – har jeg 
oplevet Helligåndens vejledning i 
mange situationer. Det kan være 
om mennesker, jeg skal bede for, 
eller valg jeg skal træffe.

– I dag leder jeg folk til Jesus. 
Jeg taler om Gud alle mulige ste-
der, og jeg er kreativ i forhold til at 
missionere. Jeg gider ikke vente 
med at tale om det vigtigste, til jeg 
står med det ene ben i graven. Da 
jeg for nylig var til en fest, sagde 
min veninde til mig: ”Du sidder 
da ikke og missionerer?” Men jeg 
taler om Gud, når jeg vil! Der var 
en anden kvinde, der kun havde 
talt om sex – og dét var helt i 
orden! mente hun.

Det er blevet vigtigt for Dina at 
få sagt til andre kristne: ”Vi skal 
ud og fortælle om Gud”.

 
– Nogle præster er så opta-

gede af at fremstå rummelige for 
verden, at de giver køb på Jesu 
ord. Det er en stor fælde at ville 

tækkes mennesker frem for Gud.
– Jeg ville ønske, at nogle af 

politikerne – det kunne være Løk-
ke og Samuelsen for eksempel 
– virkelig vil forstå betydningen 
af at søge Gud i bøn. Uanset, om 
det gælder fl ygtningepolitik eller 
skattelettelser. 

– Der står nemlig, vi kan bede 
om ALT i Jesu navn, og at vi 
skal søge Guds rige først – og 
så vil ALT andet gives os i tilgift, 
understregede hun uddybende 
efter foredraget.

Vi bruger det løfte alt for lidt, 
mener hun.

– Selv tror jeg, at Jesus er en 
konkret Gud, der griber ind – 
også i politik, når vi søger ham. 
Derfor vil jeg gerne opfordre også 
politikere til at afsætte tid til bøn 
i stedet for udelukkende at gå 
frem i egen kraft, tilføjede Dina 
Al-Erhayem.

Som også, mens hun talte, 
takkede den pensionerede præst 
Helge Pahus for den proces, 
han har sat i gang i kirken med 
mennesker, der bliver forvandlet 
af Jesus.

                                                                                                                                                      
                                                                     

Dina bad 
Himlen
om bevis 
Skuespiller og tv-vært Dina Al-Erhayem voksede op som ateist. En dag
bad hun Himlen om et bevis på Guds eksistens - og fi k sit livs overraskelse.

- Første gang, Gud talte til mig, var på et tidspunkt, hvor jeg var magtesløs i mit liv. Jeg hørte 
tydeligt ordene: ”Jeg er din skaber, og jeg er med dig”. Jeg så også Jesu lys og oplevede Guds 
nærhed, fortalte Dina Al-Erhayem.

Dinas TV-karriere
Efter Dina Al-Erhayem 

blev kristen, har hun ar-
bejdet som vært på DR2's 
serie "Univers" om tro og 
etik - og senere på dk4, 
hvor hun har interviewet 
danskere om deres tro og 
livssyn. Bl.a. entertainer 
Niels Hausgaard og folke-
tingspolitiker Ida Auken. 

Dina er  aktuel  med 
tros-serien "Livsvalg" om 
mennesker, der har truffet 
stærke valg. Serien sendes 
på dk4.

- Det er ikke ligegyldigt, hvem du vedkender dig, sagde Dina Al-Erhayem, der omtaler sig selv som 
en kristen, der har valgt Jesus - og fravalgt alle andre veje. Her taler hun til en cafégudstjeneste.
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Dansk 
Europamission

Hør Farrin fortælle sin 
historie til Dansk 
Europamissions møde i 
Skt. Johannes Kirke i 
Herning den 14. april 2018. 
Mødet begynder 12.00 med 
frokost og slutter 15.30 med 
kaffe. Tilmelding nødvendig 
senest den 9. april på 44441313 
eller info@forfulgtekristne.dk

n fortælle sin Hør Farrin

Foredrag: Farrin sad i fængsel i Iran 
for sin tros skyld
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Af Tina Varde

K j e l d  Ko p l e v 
meldte sig som 
18-årig ud af Det 
Mosaiske Troes-
samfund. Men for 
ti år siden valgte han i en alder 
af 69 år at blive døbt. 

Efter fl ere årtiers åndelig søgen 
blev han overbevist kristen, da 
han mærkede sin svigermors 
dødsangst forvandles til fred 
i netop det øjeblik, hvor hans 
kone bad Fadervor for hende på 
dødslejet.

– Da gik det op for mig, at her 
er noget, der er stærkt! Jeg kom-
mer fra en jødisk familie og havde 
aldrig tidligere mødt tro på den 
måde. I min barndom handlede 
det mere om at overholde regler 
og påbud … så var alting i orden.

Det at vælge Gud – komme 
noget større ind i livet end bare 
den almindelige materielle hver-
dag – var nyt for mig.

Jeg mærker gode stunder ved 
at være kristen hver dag. Når 
jeg sidder i mit arbejdsværelse 
og ser ud over skoven, så synes 
jeg, verden er stor, og Gud er der.

Og når jeg holder min kone i 
hånden, når vi skal sove, kan jeg 
også mærke, at Gud er der. Gud 
er der både i de store øjeblikke og 
i de små kærlige øjeblikke … som 
når jeg tager min kone i hånden. 
Det er ikke blot en fl oskel. Jeg 
kan virkelig mærke det, fortæller 
Kjeld Koplev.

Bøn er blevet en naturlig del af 
hans hverdag.

– Jeg beder meget, men jeg 

beder ikke om noget. Mine bøn-
ner er takkebønner, for jeg har 
meget at være taknemlig for. Det 
giver mig ro at bede – at vide, at 
jeg er kristen, og at der er mere 
end mig selv.

Som barn kunne jeg godt have 
brugt en Gud, der tog sig af mig. 
I dag – efter jeg blev kristen – 
føler jeg mig ikke helt så alene i 
verden, som jeg var før … Især 
som barn. Som jøde. Som barn 
havde jeg aldrig troen, siger han.

Kjeld Koplev blev i 2008 døbt i 
Skovshoved Kirke i Nordsjælland. 
Hans kone sidder nu i menig-
hedsrådet i Holte Kirke, og der 
kommer ægteparret i dag.

Godt ægteskab
– Jeg havde en dyb eksistentiel 

ensomhed, som jeg slæbte rundt 
på siden barndommen, hvor min 
mor døde, min far blev dysfunk-
tionel, vi fl ygtede til Sverige …  

Jeg diskuterer nu på 40. år 
vores barndom og traumer med 
min kone. De er gennemtrevlede. 
Vi har gjort det, man kan gøre: Vi 
har talt om det hele.

I mit barndomshjem – og første 
ægteskab – talte jeg ikke om, at 
min mor var død eller om den 
rædselsfulde fl ugt under krigen. 

Det begyndte jeg først på, da 
jeg mødte Marianne for fyrre år 
siden. Uden hende er det muligt, 
at mit liv ikke så ud, som det gør 
i dag. Hun tog ensomheden. Hun 
havde den selv – og genkendte 
den i mig. Vi har ført en samtale 
lige siden, fortæller Kjeld Koplev.

Deres dybe og givende sam-
taler – den stærke samhørighed 
i privatlivet – har også båret frugt 
til gavn for andre. Han har skrevet 
36 bøger sammen med Marianne 
Koester. Heraf 16 børnebøger. 

Nedtælling begyndt
– I min alder er nedtællingen 

begyndt. Jeg er 79 år, og ”om lidt 
bli´r her stille”, som Kim Larsen 
synger.

Som yngre sagde jeg ofte: ”Jeg 
bliver ikke mere end 50 år – for 
begge mine forældre døde af 
mavekræft. Da jeg så blev 50, fi k 
jeg en polyp i tyktarmen. Heldigvis 
var den godartet. Bagefter holdt 
jeg op med at sige det!

Jeg har mange venner, som 

er bange for at dø. Men jeg har 
set, hvad jeg ville – og hørt min 
melodi, så jeg dør mæt af dage. 
Og tilfreds.

At blive kristen er en gevinst 
hele vejen rundt. Jeg skiftede jo 
ikke tro, for jeg havde ingen tro 
som jøde. Jeg gik fra at være sø-
gende ateist til kristen, siger han.

Kærlighed er størst
– Gud kan man jo mærke 

hvor som helst. Vi skal opføre 
os ordentligt over for vores med-
mennesker. Jeg blev kristen på 
grund af næstekærligheden … 
drevet af næstekærligheden. Så 
længe vi opfører os ordentligt 
over for vores næste, er det fi nt 
med mig. Det øver jeg mig selv 
på hele tiden. 

Jeg har altid søgt kærlighed. 
Nogen siger, at skuespillere og 
fremtrædende journalister vil 
have opmærksomhed – er ”bor-
derline-børn” på en eller anden 
måde. Måske, men jeg kan li´ 
samtalen med mennesker. Og jeg 
prøver at møde andre som den, 
jeg er – som mig selv. Det er jeg 
blevet bedre til med årene.

Vor Herre har sendt mig den 
ene gode samtalepartner efter 
den anden. Hvor jeg bagefter 
nogle gange har tænkt: ”Hvad 
ligger der i det? Var det en, 
som jeg skulle møde?” Jeg har 
også undervejs mødt mange, 
der sagde: ”Dine problemer er 
meget små, Kjeld” – fordi de selv 
havde problemer af en helt anden 
karakter. Det er sikkert sundt. Vi 
klynker for meget, erkender han.

Muslimerne
Kjeld Koplev kender også lidt 

til den muslimske hverdag og 
det muslimske samfund. Igen-
nem otte år besøgte han mange 
moskéer i Damaskus – en måned 
hvert år, indtil for tre-fi re år siden. 

– Jeg synes, det er fornuftigt, 

når muslimer i Danmark vælger 
den kristne tro. 

Du bliver et bedre menneske 
af at være troende – opfylde din 
mission og være næstekærlig. 

Jeg føler en forpligtelse til næ-
stekærlighed og prøver at opføre 
mig godt over for mine medmen-
nesker. Det er aldrig nok. Men 
jeg er ikke den, der dømmer! Jeg 
mener ikke, at jeg har retten til at 
bedømme nogen, med mindre 
de har forbrudt sig mod fælles-
skabet. Så skal man hjælpe dem 
tilbage igen. 

Jeg mener heller ikke, det nyt-
ter at dømme syriske borgere, og 
det ryster mig, at socialdemokra-
terne er røget med på den. Jeg 
tror ikke på, at man kan tvinge 
folk, dømme folk, straffe folk til at 
blive bedre borgere.

Hvis vi er stærke i troen, så er 
vi ikke bange for muslimerne. Hvis 
vi selv kunne fylde vores kirker 
hver søndag, var vi ikke så bange. 
Men i mange folkekirker kommer 
der kun 5-10 mennesker.

Der kom 10-15.000 mennesker 
til fredagsbøn i Damaskus. Det 
var betagende og rystende. En 
massedemonstration. 

– Jeg kan lide den stille bøn. 
Massebøn gør ikke indtryk på 
mig, men dét, at det betyder 
noget, gør indtryk. 

I Syrien kan man stå i en for-
retning og vente, fordi der skal 
bedes fem gange om dagen. 
Regelreligion siger ikke mig 
noget, men syriske venner, for 
hvem troen betyder noget, gør, 
forklarer han.

Engament må der til
Engang var der to timer, til 

Kjeld og Marianne skulle med en 
færge fra Bornholm. Da kom de 
forbi en kirke.

– Vi så, der var højmesse, og 
gik ind. Præstens tale var meget 
animeret. Det var en fantastisk, 
levende tale, hvor han prædikede 
om svovl og helvede og hang 
ud over talerstolen. Han havde 
virkelig fat i folk. Også de unge, 

der var der.
Det varede lidt, før det gik op 

for os, at det var Indre Mission. 
Hans engagement respekterer 
jeg! Hellere det end slaphed.

Det værste er ligegyldigheden. 
Det manglende engagement. 
Engagement er noget af det mest 
spændende, vi har. 

Dét har jeg altid haft i mine 
eksistentielle samtaler i radioen, 
der også ofte kredsede om troen. 

Som ung overvejede jeg at 
blive socialrådgiver, fordi jeg så 
gerne ville lytte til og hjælpe men-
nesker. Jeg synes, mennesker 
er interessante, og jeg har en 
medfødt nysgerrighed. Måske 
var jeg med en anden baggrund 
blevet præst. Det er der fl ere, der 
har sagt til mig.

Mine mange dybe samtaler i 
radioen har lige så meget været 
en berigelse af mig som af lyt-
terne, afslutter han.

Kjeld Koplev var 
jøde - uden tro. 

Nu er han en 
taknemlig kristen

Den kendte radiojournalist og forfatter Kjeld Koplev 
fandt meningen med livet som kristen.

Kjeld Koplev, som i dag er pensioneret, er kendt fra samtaleprogrammet ”Koplevs Krydsfelt” på 
DR1 med interviews med teologer, præster, fi losoffer m.m.

Kjeld Koplev 
- Udgav ”Den Kejtede 

Kommunist” i 2001 og ”Jour-
nalist på trods – fra knap 40 
turbulente år i Danmarks 
Radio” i 2006.

- Fra 1972 -1974 var han 
direktør på Fiolteatret.

- Uddannet kok og har 
stadig kærlighed til mad. 
Denne interesse og viden 
er blevet brugt i programmet 
”Koplevs Køkken”.

At blive kristen er 
en gevinst hele vejen 
rundt. Jeg skiftede jo 

ikke tro, for jeg havde 
ingen tro som jøde. 

Jeg gik fra at være sø-
gende ateist til kristen
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PÅSKEPRÆDIKEN Af Jens Fischer-Nielsen
Tidl. sognepræst i 

Kvaglund Kirke, Esbjerg

– fra Bibelen på hverdagsdansk

Teksten til påskedag: Matthæus 28, 1-8

Jesus genopstår
1 Da sabbatten var forbi, og det var ved at blive lyst 

søndag morgen, begav Maria Magdalene og den an-
den Maria sig på vej ud for at se til graven. 2 Pludselig 
rystede jorden voldsomt. En engel var kommet ned fra 
himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig 
på den. 3 Hans klæder var blændende hvide, og han 
udstrålede et stærkt lys. 4 Vagterne rystede af skræk 
og faldt lamslåede til jorden. 5 Da kvinderne nåede 
derhen, sagde englen til dem: »I skal ikke være bange! 
Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev korsfæstet. 6 

Men han er ikke her! Han er genopstået, sådan som 
han forudsagde. Kom og se, hvor han lå. 7 Og skynd 
jer så hen og sig til hans disciple: ‘Jesus er genopstået 
fra de døde! Og han vil tage til Galilæa for at mødes 
med jer der.’ Husk nu, hvad jeg har sagt.« 8 Kvinderne 
løb af sted fra graven for hurtigst muligt at fortælle det 
til disciplene. De var dybt rystede, men jublende glade.   

”Kristus er opstanden! Ja, 
han er sandelig opstanden!” 
Det er den gamle påskehil-
sen, som stammer helt tilba-
ge fra den første kristne tid.

Til at begynde med var den 
kristne forkyndelse meget 
enkel: Kristus er opstanden! 
Han lever! Vi var sammen med 
ham, vi så ham dø, og bagefter 
så vi ham i live. Gud har gjort 
ham til både Herre og Kristus! 
(Apostlenes Gerninger 2,36)  
(Herre=Gud. Kristus=den sal-
vede og forudsagte.)

Og så fortsatte de: Der er 
kun frelse i Jesu navn! Han 
har overvundet døden. Døden 
kunne ikke holde ham fast. 

Paulus* gør det hele afhæn-
gigt af opstandelsen: Se fx 1. 
Korinterbrev 15,17-20: ”Hvis 
Kristus ikke er opstået, så 
er jeres tro forgæves; så er I 
endnu stadig i jeres synder; så 
er altså også de, der er henso-
vet i Kristus, gået fortabt”. - Så 
føjer han til: ”Men nu er Kristus 

opstået fra de døde, som en 
førstegrøde af de hensovede”.

Ingen kristendom ”light”
Der er ikke i det Nye Testa-

mente en ”light-udgave”, som 
skal redde kristendommen 
fra at være utrolig. Der hen-
vises endda til en række helt 
konkrete, men utrolige begi-
venheder: Læs fx. Johannes-
evangeliet kap. 20. Lukasevan-
geliet 24,13-35. Apostlenes 
Gerninger kap. 1,3-14. 

Når Jesus viser sig for di-
sciplene i de 40 dage efter op-
standelsen, er det i en konkret 
skikkelse. Og dem, der ikke vil 

tro, kan spørge dem, der har 
set ham (1. Korinterbrev 15,6). 

Jesus spiser sammen med 

disciplene. De kan se hans sår-
mærker. Men han er der med 
et nyt legeme. Han kommer og 

går, mens dørene er låsede. 
Han skal ikke have en seng at 
sove i eller have vasket sit tøj. 

I nogle situationer har de 
svært ved at kende ham … 
men det har nok sin naturlige 
årsag. Hvis vi havde begravet 
en person dagen før, og så 
næste dag mødte ham i bus-
sen, så ville det nok også være 

svært for os se, at det var den 
person, vi begravede. Vi ville 
sige: Han ligner, men det må 
være en anden.

Det korte af det lange er, at 
Jesus viser sig for disciplene 
mange gange efter sin opstan-
delse. Når de ser ham, fyldes 
de af glæde. Men de bliver hur-
tigt hundeangst for deres liv. De 
tænkte sikkert: Jesus blev slået 
ihjel, nu er det nok vores tur. 
Siden forsvinder angsten, og 
glæden kommer tilbage – det 
var, da de bliver fyldt med Hel-
ligånden. Det er det, vi fejrer, 
når det bliver Pinse.  

Hvad er det, der gør discip-
lene glade? Det er 2 ting: 1) De 
ser den opstandne og 2) De 
fyldes med Helligånden.

Kirkehistorien begynder 
ved den tomme grav

Kan vi være sikre på Jesu 
opstandelse? Ja, vi har alle vid-
nesbyrdene i Bibelen – og ikke 
et eneste sted gøres der forsøg 
på at redde en kristendom 
uden opstandelsen. Handlede 
det om at redde kristendom-
men, ville der have været 
beskrevet en eller anden form 
for light-udgave. Men nej: Op-
standelsen er en forudsætning 
for kristendommens eksistens. 
Kirkens historie begynder ved 
den tomme grav. 

Har vi ikke noget håndgribe-
ligt bevis – ud over vidnesbyr-
dene? Jo, vi har kirken, den 
er beviset. Uden opstandelse 
ingen kirke. Jeg glæder mig 
over Jesu opstandelse. Den 
betyder, at han lever i dag. Den 
betyder, at det passede, da 
Jesu sagde, at han døde for at 
frelse os. Opstandelsen beviser 
ham som Herre og Kristus.

Jesu død på korset og Jesu 
opstandelse er de to hoved-
punkter i den kristne tro. På 
korset renser han os for synd; 
han gør os rene til himlen, og 
han køber os fri fra den ondes 
magt. Han bringer det offer, der 
skulle til. Han tager den straf, vi 
skulle have haft. Da han opstår 
og forlader graven, overvinder 
han døden – og beviser for os, 
at han har magten over alle 
onde kræfter. 

Når vi tager afsked med 
vore døde, kaster præsten tre 
gange jord på kisten og siger: 
”Af jord er du kommet, til jord 
skal du blive, af jord skal du 
igen opstå”. Det er ikke noget 
løfte om opstandelse til himlen. 
I virkeligheden er det et løfte 
om opstandelse til dom. Men 
det forunderlige er, at Jesus har 
sagt, at den som tror på ham 
ikke kommer for dommen, men 
er gået over fra døden til livet 
(Johannesevangeliet 5,24). 

Langfredags og påskens 
evangelium er, at Jesus døde 
for os og opstod for os. Vi skal 
leve med ham her og nu og 
sidenhen i Himlen. Det kan vi 
glæde os over hver eneste dag 
og derfor leve med frimodighed. 

Kirkens eksistens er et 
stærkt bevis på opstandelsen 
– og kirken er stedet, hvor vi 
holdes fast i opstandelsens 
glæde. Vi har brug for hinan-
dens hjælp i det kristne fælles-
skab for at holde os til Kristus 
– den opstandne. 

Kristus er opstanden – Ja, 
han er sandelig opstanden! 
Det har kristne råbt til hinanden 
gennem årtusinder. Lad ikke 
råbet stoppe ved os!

AMEN

 * Paulus (død ca. år 67 e.kr.) 
var en rettroende farisæer, 
som forfulgte de kristne - lige 
til han selv fi k en åbenba-
ring og kom til tro på Jesus 
Kristus. Herefter blev han en 
brændende missionær og 
teolog. I Bibelen har vi 13 
breve, som Paulus skrev til 
kristne menigheder og enkelt-
personer.

Kan vi være sikre 
på Jesu opstandelse? 

Jesu død på korset og 
Jesu opstandelse er de 
to hovedpunkter i den 

kristne tro.

Det Nye Testamente fortæller, at Jesus viste sig for sine disciple fl ere gange efter sin opstandelse. 
I nogle af situationerne havde de svært ved at genkende ham. Ville vi umiddelbart kunne genken-
de en ven, hvis vi så ham dagen efter, at vi havde været til hans begravelse? 

Det korte af det 
lange er, at Jesus viser 

sig for disciplene 
mange gange efter 

sin opstandelse.

Jesu død på korset og Jesu opstandelse er de to hovedpunkter i den kristne tro. Men er opstandelsen troværdig?

f

Læs mere om rejsen på 
www.felixrejser.dk/rom eller 
ring og bestil på 7592 2022

Rom og Assisi

Rejseledere: 
Elmira og Massoud 
 Fouroozandeh, Odense

Hurtig tilmelding. Rejsen bliver gennemført.

12. - 19. maj

Oplev det antikke Rom, pavernes Rom, middel-
alderens Rom og den moderne storby med mange 
små charmerende steder. I Rom besøger vi blandt 
andet Colosseum, Vatikanmuseerne og Peters-
kirken. Efter vores besøg i Rom tager vi toget til 
Assisi, hvor vi mærker roen sænke sig. Den danske 
franciskanermunk broder Theodor giver os en unik 
tilrettelagt rundvisning i San Francesci-basilikaen. 
Du får også tid på egen hånd til at nyde stilheden. 
Vi har dansktalende guide med på hele rejsen.
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National konference 25.-27. Maj 2018 
på Hotel Nyborg Strand

Hovedtaler er:
André Coetzee, Sydafrika
André er en kreativ og kunstnerisk 
person. Han er bla. uddannet inden 
for musik, dans og drama, og pt. le-
der han forskellige profetiske skoler. 
Andrés vision er at samle lovsangere, 
forbedere, profeter og apostle, i et 
fælles udtryk for Helligåndens virke. 
Se mere på ww.aglow.dk under 
’konference 2018’ Desuden taler 

Peter Tinggård

PROFETI 
FLYTTER GRÆNSER

Alle er velkomne

Hvis det lod sig gøre at bevise 
endegyldigt, at det påstå-
ede Jesu ligklæde i Torino 
i Italien virkeligt stammer 
fra Jerusalem cirka år 30, 
at aftrykket på klædet ikke 
skyldes maling eller fototek-
nik, men lyspåvirkning af en 
slags, og at manden, der blev 
begravet i klædet i øvrigt lød 
navnet Jesus, ville det gøre 
nogen kæmpe forskel for 
ikke-troende?

Jeg tvivler. Nogle mennesker 
vil bare ikke tro, uanset hvor 
mange om end ikke beviser, så 
dog indicier, de bliver præsente-
ret for. Det er ikke mængden af 
gode argumenter, der er mangel 
på, hverken når det gælder kri-
stendommens inderste kerne, 
påskeopstandelsen, eller når 
det handler om ligklædet og 
spørgsmålet om dets ægthed.

Jesus kendte selv til det, da 
han gik på jorden. Det var ikke 
alle, der kom til at tro på ham, til 
trods for at de både fysisk og hi-
storisk var præcent, så at sige, 
og med egne øjne så ham gøre 
undere. Der var bl.a. den gode 
mand, der gik slukøret bort, fordi 
han alligevel ikke kunne få sig 
selv til at sælge alt, han ejede, 
for at følge Jesus. Der var lige 
noget, der stod imod.

Hvidt satte mig på sporet
For andre blev mødet med 

Jesus så voldsomt og skelsæt-
tende, at deres liv var forandret 
for altid. Det samme sker i dag. 
Mennesker omvendes, og de 
bliver aldrig trætte af fortælle 
om den pludselige og skelsæt-
tende åbenbaring, de oplevede 
i mødet med Jesus. Skellet faldt 
fra deres øjne, de så deres eget 
liv på en helt ny måde.

Jeg kan ikke påstå, at jeg selv 
har oplevet nogen dramatisk 
omvendelse, snarere har mit 
trosliv været forholdsvis let 
glidende, og jeg har haft en 
stribe mindre aha-oplevelser, 
som bliver ved at komme til mig. 

Men det fascinerer mig, når 
mennesker fortæller dramatiske 
vidnesbyrd, og sat i relation til 
mit eget liv kan jeg bedst forsø-
ge af forstå det ved at forstå mit 
eget forhold til Jesu ligklæde.

Indtil for 20 år siden var jeg 
selv ”ikke-troende”, hvad angår 
Jesu Ligklæde. Jeg var vokset 
op som protestantisk kristen, 
og selv om jeg havde hørt om 
klædet, var det ikke noget, der 
havde noget med mit liv at gøre. 
Det ragede mig en paphat. I øv-

rigt mente jeg at vide, at en kul-
stof 14-undersøgelse fra 1988 
én gang for alle havde slået 
fast, at ligklædet stammede fra 
middelalderen, og så måtte den 
potte jo ligesom være ude.

Men i 1998 faldt jeg over en 
lang artikel i Berlingske Tiden-
de, skrevet af Niels Christian 
Hvidt, som over et par avis-
sider (dengang i stort format) 
beskrev ligklædet, dets historie 
og de videnskabelige under-
søgelser, klædet havde været 
underkastet.

Jeg opdagede, at der var me-
get, jeg ikke vidste – ja, stort set 
det hele – når det gjaldt ligklæ-
det. At mine meninger for det 
meste var forudindtagede hold-
ninger og bestod af fordomme. 
Jeg brugte efterfølgende fl ere 
måneder på at skaffe al den 
viden om ligklædet, jeg kunne 
komme i nærheden af, og for en 
tid blev det en passion for mig 
at fi nde ud af, hvad der var op 
og ned i sagen. 

Sandsynligvis…
Jeg blev overbevist om, at det 

sandsynligvis er den korsfæste-
de Jesus, man ser på ligklædet. 
Det er også der, jeg står i dag: 
At det sandsynligvis er.

Men det er ikke ligklædet, jeg 
bygger min tro på, så på den 
måde står og falder mit kristne 
liv ikke med, om ligklædet er 
ægte eller ej. Desuden er der 
heller ingen frelse ved ligklædet.

Jeg tror dog, at jeg ved ”op-
dagelsen” af ligklædet fik en 
erfaring, som mange før mig 
har gjort sig: At det kom som et 
chok, at ligklædet indeholder 
sådanne ”dybder”. 

Det må have været noget af 
den samme chokfølelse, som 
fotografen og juristen Secondo 
Pia må have følt, da han i 1898 
tog verdens første fotografi  af 
ligklædet. Det var først, da han 
stod i mørkekammeret og frem-
kaldte fotoet, at billedet ”trådte 
frem” for ham i alt dets detalje-
rigdom. Billedet på ligklædet er 
i virkeligheden et negativ.

Ligklædet har altid fascineret 
og forundret mennesker, for her 
er for den troende et ”billede” fra 
selve opstandelsesøjeblikket. 
At betragte manden i ligklædet 
er for den troende som at stå 
foran et billede, der gør frel-
serens lidelser fuldstændigt 
nærværende.

Detaljeret
Jeg er som protestant vok-

set op med ”Skriften alene”-
tanken, men opdagelsen af 
ligklædet gjorde for mig, at 

påskeberetningerne fi k en helt 
ny dimension. Jeg kan i evan-
gelierne læse, hvad der skete, 
og detaljerne hér er både så 
grusomme og virkelighedstro, 
at jeg med min fantasi forestiller 
mig korsfæstelsen, langfredag 
og opstandelsen påskemorgen. 

Men med ligklædet ser jeg et 
billede af en mishandlet mand – 
præcist sådan, som jeg forestil-
ler mig, at Jesus må have set ud 
i graven, og ikke mindst sådan, 
som evangelierne gengiver 
hans lidelser. Helt ned i detaljen!

Piskemærkerne, spydhul-
let i siden, blodstænkene fra 
tornekronen osv., alt det, som 
vi ser afbildet på ligklædet, 
og som evangelierne fortæller 
detaljeret om. For ikke at tale 
om de senere undersøgelser, 
som skridt for skridt har afsløret 
detaljer om ligklædet, som er 
opsigtsvækkende.

Kronikken hér har ikke til 
hensigt at gentage, hvad der 
ofte er skrevet om ligklædet, 
og detaljerne kan læses andet-
steds. Men én af de detaljer, 
som jeg kan huske gjorde størst 
indtryk, da jeg stiftede nærmere 
bekendtskab med ligklædet, 
var den mageløse lighed, der 
er mellem gamle byzantinske 

ikoner og ansigtet på klædet. 
Hvorfor har Jesus på iko-

nerne næsten altid langt hår 

med midterskilning? Hvorfor 
har han næsten altid både 
over- og underskæg? Hvorfor 
altid den lange næse? Byzan-
tinske mønter fra det syvende 
århundrede, præget med Jesu 
ansigt, viser også forbløffende 
lighedspunkter med ligklædets 
Jesus-billede.

Kulstof 14-testen
Det indlysende svar må jo 

være, at ikonmalerne har brugt 
ligklædet som model, eller i 
hvert fald må have kendt til det. 
Det er også med til at under-
minere skeptikernes påstand 
om, at ligklædet er et falsum 
fra engang i 12 hundredetallet. 

En kulstof 14-prøve fra 1988 
syntes i første omgang at afgøre 
klædets alder til engang i mid-
delalderen, men testresultatet 
er fortsat meget omstridt.

Personligt betvivler jeg kulstof 
14-testen. Der skete tilsynela-
dende fejl ved prøvetagningen, 
og endelig: Hvis det skulle blive 
bevist, at ligklædet ikke er ældre 
end 7-800 år, hvem har så skabt 
det? Billedet af manden er ikke 
malet på, og det er ikke noget 
fotografi . Videnskaben har trods 
talrige forsøg ikke formået at 
skabe et lignende, troværdigt 
billede/aftryk.

Et dokument…
Faktisk har ligklædet vist 

sig at være et endnu større 
mysterium for videnskaben 

end for troende kristne. For en 
kristen kan det næppe være 
overraskende, at Jesu disciple 
beholdt ligklædet som et minde, 
og at det så ad snørklede veje 
er endt i Europa, hvorimod 
videnskaben, som skal bevise 
ting, har haft særdeles svært 
ved at forklare, for ikke at sige 
bortforklare, ligklædets mange 
mysterier.

Ligklædet bliver ved med at 
tiltrække forskerne. I dag fi ndes 
der en særlig forskningsgren 
– sindologi (sindone er græsk 
for ligklæde) – som kombinerer 
en bred vifte af akademiske 
discipliner, og rundt om i verden 
er i de senere år skudt forsk-
ningscentre op, som udeluk-
kende arbejder med ligklædets 
mysterier.

Den katolske Kirke har aldrig 
offi cielt taget stilling til ligklæ-
dets ægthed, men paverne 
plejer at afl ægge besøg og bede 
ved ligklædet. Pave Johannes 
Paul ll har således sagt om det: 
”Dette er et dokument, som sy-
nes at have ventet på vores tid”.

Lidt spøjst er det i hvert fald, 
at det er via videnskaben, at 
mere og mere kommer frem i 
lyset, flere detaljer, som blot 
bekræfter forbindelsen til op-
standelsen påskemorgen.

Ligklædet og troen
For 20 år siden blev jeg nærmest blæst omkuld, 
da jeg begyndte at studere Jesu ligklæde nærmere. 

På gamle byzantinske ikoner har Jesus altid langt hår med midter-
skilning. Også byzantinske mønter fra det 7. århundrede med teksten 
”Jesu Kristus, konge over dem, som regerer”, viser store ligheder med 
ansigtet på ligklædet.

Journalist
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Kære Orla Lindskov
Jeg læste en bog, der handler 

om guddommelig helbredelse. 
Jeg lånte den af en god veninde.

Den var meget interessant at 
læse, og meget af det, jeg læste, 
var helt nyt for mig. 

Men lad mig lige præsentere 
mig selv. Jeg er en kvinde på 38, 
er gift og har 3 børn. Et af mine 
børn lider meget af fl ere former 
for allergi.

Dette gør virkeligt ondt på min 
mand og mig. Det kender min 
veninde også til, og jeg tror, at det 
var derfor, hun lånte mig bogen.

Min mands og min kirkelige 
baggrund er Folkekirken. Men 
jeg har også ved fl ere lejligheder 
været til møder i frikirker, og det er 
så på den baggrund, at jeg skriver 
dette brev til dig.

Jeg lagde mærke til, at der i 

den før-nævnte bog er nævnt 
rigtigt mange steder fra Bibelen, 
som taler om helbredelse. I Bi-
belen fi nder vi altså de løfter om 
Guds helbredelse, som er givet til 
os. De løfter  var gyldige på Jesu 
tid. Men de er også gyldige i dag, 
siger bogen. 

Jeg ved, at Bibelen er Guds 
tale til os mennesker. Det husker 
jeg, vi lærte i konfi rmations-un-
dervisningen. Men hvordan kan 
det så være, at talen om Guds 
helbredelse af os mennesker er 
blevet sat til side? 

Det er, som om alle disse løfter 
ignoreres i forkyndelsen. Jeg har 
været til mange gudstjenester 
og møder både i Folkekirken og 
i frikirker. Det godt nok sjældent, 
jeg har hørt noget om dette emne. 
Hvorfor undgår man at tale om 
helbredelser og om løfterne om 

helbredelse?
Disse løfter udtrykker jo Guds 

omsorg for os mennesker, når vi 
er syge. De er jo også en del af 
evangeliet. Så hvorfor taler man 
så lidt om dem?

Emnet om Guds helbredelse 
optager mig som sagt rigtigt 
meget på grund af mit syge barn.

Jeg vil gerne læse dit svar.

Venlig hilsen 
En mor med et sygt barn.

Kære mor med det syge barn
Jeg synes, det går fremad 

med forkyndelsen om Guds 
helbredelse af syge, også her i 
landet. Måske langsomt. Men der 
er kommet en voksende interesse 
for emnet i de senere år, såvel i 
frikirker som i folkekirker.

Det er sket samtidig med og 
måske på grund af, at vi i Dan-
mark har haft besøg af mange 
forkyndere og undervisere fra 
lande i den tredje verden. 

Disse forkyndere har fortalt om 
tegn, undere og helbredelser, der 
sker hos dem, især i Afrika og 
Sydamerika. Det har givet vækst 
i kirkerne i disse områder.

Jeg vil forsøge at svare på dit 
spørgsmål om, hvorfor man taler 
så lidt om helbredelse i forkyndel-
sen herhjemme. 

Dog vil jeg sige, at der er 

mange menigheder, hvor man 
beder for syge i forbindelse med 
møder og gudstjenester. Man 
beder måske ikke altid for syge 
som en integreret del af selve 
mødet eller gudstjenesten. Men 
bagefter eller i menighedernes 
bibelgrupper beder man så for 
de syge. 

Mange steder er der også en 
vis blufærdighed forbundet med 
forbøn for syge. Man synes ikke, 
man skal udstille forbønnen for 
de syge offentligt. Sådan er der 
nogle, der mener.

Men lad os se på sagen rent 
historisk for at forstå, hvorfor vi 
er der, hvor vi er i dag.

Der var en lang tid, hvor vi 
i Vesten helt udelukkede det 
overnaturlige. Man troede, at alt, 
som skete, havde naturlige og 
logiske årsager. Denne holdning 

påvirkede også de kristne, og det 
lukkede af for Helligåndens kraft. 

Der har også været kristne, 
og det er der stadig, som påstår, 
at helbredelser og undere kun 
skete på apostlenes tid. Jeg har 
selv mødt nogle med den mening. 

Nogle teologer påstår endda, 
at Gud har forandret sin måde 
at virke på. Det betyder for dem, 
at efter den første generation af 
apostle døde, da ophørte tegn, 
undere og helbredelser. For de 
første apostles autoritet var jo 
slået fast. Gud trak derfor sine ka-
rismatiske gaver tilbage. Der var 
nemlig ikke mere behov for dem. 

Denne teologiske måde at se 

tingene på kaldes ”ophørsteo-
rien”. Denne teori er særligt ud-
bredt i de engelsk-talende lande. 
Men den har også tilhængere 
her i landet. 

For præster og prædikanter 
kan denne teori være en næsten 
umulig hæk at springe over. Tænk 
fx, hvis nu den syge, man beder 
for, ikke bliver helbredt, så kan det 
jo tages som bevis for, at nåde-
gaverne ikke virker i dag. Så har 
de jo ret, som påstår at Åndens 
gaver er ophørt med at fungere.

I reformationsperioden lærte 
Calvin og Luther, at Åndens 
gaver var ophørt med at fungere 
efter det første århundrede. I et af 

sine tidlige skrifter skriver Luther, 
at undernes tid var begrænset til 
den første menighed. 

Luther ændrede dog senere 
mening om dette. Han begyndte 
senere at opfordre indtrængende 
til forbøn for både syge og dø-
ende.

Hvad var årsagen?
Jo, Luther mente, at han havde 

bedt sin ven Melanchton, og en, 
som hed Mykonius, samt tilmed 
sin egen hustru Käthe ud af dø-
dens garn.

På en rejse i 1540 blev Me-
lanchton dødssyg. Luther blev 
øjeblikkeligt tilkaldt. Han fandt 
sin ven bevidstløs og døden nær. 

Da Luther så sin ven i den til-
stand, blev han heftigt bevæget. 
Han gik hen til vinduet, og med 
ryggen mod de andre tilstede-
værende bad han inderligt og 
bevæget.

Senere sagde han om dette: - 
”Dengang satte jeg Gud stolen for 
døren. Jeg nævnte for ham alle de 
løfter, hvor han lover at høre vores 
bøn. Og jeg sagde til ham, at han 
måtte høre mig, hvis jeg skulle 
blive ved at tro på ham.”

Derpå tog jeg Melanchton i 
hånden og sagde: - ”Vær ved godt 
mod, Filip, du skal ikke dø. Stol på 
Herren, ham, som både slår ihjel 
og gør levende.”

Mens Luther talte, begyndte 
Melanchton at give livstegn. Han 
begyndte at trække vejret og kom 
langsomt til kræfter. Han blev 
efterfølgende helt rask.

Luther blev således for ca. 500 
år siden et forbillede for os alle 
angående forbøn for syge.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov 

NU GLÆDER VI OS TIL PÅSKEN

Kære Orla Lindskov
Tak for salvedugen vi fi k.
Blødningerne fra min mands 

nyrer er ophørt. Og scanningen 
har vist, at nyrestenene er væk.

Jesu hænder helbreder sta-
dig. Det er vi meget taknem-
melige for.

Vi glæder os sådan til på-

sken, for vores søn og sviger-
datter bor i et naturområde, og 
nu i påsken kan vi så gå ture 
sammen med vores børn og 
børnebørn. Det havde vi ikke 
kunnet, hvis ikke Jesus havde 
helbredt min mand.

Kh.
En glad hustru.

Jeg ønsker alle mine 
brevkasse-læsere en 
glædelig påske.

Venlig hilsen
Orla Lindskov

Mit barn er sygt - men kirken taler ikke om helbredelse

Luthers dødssyge ven blev rask efter forbøn

- I Bibelen læser vi om 
helbredelse og om Guds om-
sorg. Hvorfor taler kirkerne 
ikke mere om det? spørger 
en mor.

Martin Luther troede i sin tid, at Gud ikke længere helbreder. 
Men da hans ven Melancton blev dødssyg, bad han inderligt 
for ham - og Melancton blev rask. Maleri af Lucas Cranach.

Fra SYGDOM til SUNDHED

BREV:           

SVAR:
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Et maleri viser, hvordan jøderne på Jesu tid lagde et vævet ligklæde under og over den døde. 
Evangelierne fortæller, at ligklædet lå i den tomme grav efter Jesus’ opstandelse. 

Men der gik mange år, hvor forkerte undersøgelser og ateistisk modstand 
forhindrede verden i at få det sande billede. 

Forud var Ligklædet blevet beskyttet gennem næsten 2000 år. Indmuret i 
en bymur i Edessa og senere bragt til Istanbul, og derfra til Frankrig af en 
korsridder. Og til sidst kom det til Torino, hvor det overlevede to brande.

Jesu ligklæde 
nåede helt frem 
til vores tid – 
som et bevis på 
at påskens bud-
skab er sandt! 

Hvis ligklædet skulle være en 
forfalskning fra 1300-tallet, 
måtte den person, der lavede 
det, have været ufattelig intel-
ligent og langt forud for sin tid. 
Han skulle have:

• Kendt til fotograferingens kunst 
530 år før den blev opfundet. 
Personen på klædet er nemlig 
gengivet som et fotografisk 
negativ.

• Taget et røntgenbillede 600 år 
før man kendte til denne teknik. 
Man kan fx tydeligt se mel-
lemhånds- og fi ngerknoglerne 
i hænderne.

• Opdaget blodomløbet omkring 
300 år før William Harvey 
gjorde: Vene- og arterieblod 
befi nder sig på de helt rigtige 
steder.

• Placeret 372 mærker af ro-
merske piskeslag på klædet, 
så præcist, at man kan se af 
dette mønster, at den ene af 
dem, som slog, har været lidt 
højere end den anden.

• Skabt et billede med en teknik, 
som også i dag er helt ukendt: 
Det er retningsløst, kemisk 
stabilt og kan bedst ses på en 
afstand af ca. fem meter.

• Kunsthistorisk set have været 
300 år forud for sin tid: Nagler 
i håndleddet blev først malet af 
Rubens i 1600-tallet.

• Lavet et tredimensionelt bil-
lede, som ingen kunne se før 
VP-8 billedanalysatoren blev 
opfundet i begyndelsen af 
1970’erne.

• Fremskaffet romerske mønter 
(leptoner) fra omkring år 30 
og lagt dem over øjnene på 
liget. Med moderne apparater 
kan man tydeligt læse dele af 
teksten og se billederne på 
mønterne.

• Udstyret klædet med pollen fra 
blomster, der kun vokser i Je-
rusalem, Sanli-Urfa (Edessa) i 
Tyrkiet, Istanbul og i Sydfran-
krig, helt i overensstemmelse 
med klædets historie.
 

Kan ikke forklares
Sådan tilbageviser Jostein 

Andreassen og Oddvar Søvik 
med overbevisende klarhed, at 
ligklædet skulle være en forfalsk-
ning fra 1300-tallet, som en atei-
stisk forsker forsøgte at påvise 
med en forkert taget Kulstof-14 
undersøgelse. 

- Hvordan kunne en person 
i 1300-tallet vide, at pollen fra 

hver enkelt planteart har sit eget 
specielle mønster, eftersom man 
må mikroskopere op til fl ere tu-
sinde gange for at kunne se det? 
Mikroskopet blev først opfundet i 
1600-tallet. 

– Hvordan og hvorfor skulle 
denne person have rejst rundt i 
Middelhavsområdet for at fi nde 
alle disse pollentyper og pla-
cere dem i passende mængder 
og på de helt rigtige steder på 
ligklædet?

– Hvorfor skulle han være rejst 
til Jerusalem for at samle en 
række blomsterarter, som kun 
fi ndes i området omkring denne 
by og som blomstrer i marts-april 

– for så at placere aftryk af disse 
friske blomster på klædet?

De to forfattere konkluderer:
– Hvis man har et materiali-

stisk verdensbillede, fi ndes der 
ikke noget svar, som forklarer, 
hvordan billedet er blevet til. 
Regner man imidlertid med det 
overnaturlige - at Gud kan gribe 
ind i vores historie - så er det 
nærliggende at sige: 

Ligklædet er et vidne om, 
at Guds kraft oprejste Jesus 
fra de døde – tværs igennem 
ligklæderne!

Tidligt søndag morgen, mens det 
endnu var mørkt, gik Maria Magda-
lene ud til graven, og hun opdagede, 
at stenen var rullet fra indgangen. 
Derfor skyndte hun sig tilbage til Si-
mon Peter og den anden discipel, som 
Jesus holdt særlig meget af, og sagde 
til dem: »Der er nogle, der har taget 
Herren væk fra graven, og vi ved ikke, 
hvor de har gjort af ham.« 

De to disciple løb straks ud til graven. 
I begyndelsen løb de side om side, 
men den anden discipel løb hurtigere 
end Peter og nåede først frem. Da han 
bøjede sig og kiggede ind i graven, så 

han, at ligklæderne lå der. Men han 
gik ikke ind i graven. Så nåede Peter 
frem, og han gik derind. Han så også 
ligklæderne og lagde mærke til, at det 
klæde, som Jesus havde haft over sit 
hoved, ikke var anbragt ved siden af 
ligklæderne, men lå foldet sammen på 
et sted for sig selv. 
                    Johs. evangeliet 21, 1-7

På de følgende sider gengiver vi det 
meste af bogen om Torino-Ligklædet.
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Ligklædet i Torino er et stort 
klæde af linned. Det er 4,42 
meter langt og 1,14 meter bredt. 
Det svarer til Middelhavslan-
denes måleenhed i antikken, 
en alen, som var omkring 55 
cm. Klædet er således 8 x 2 
alen bredt.

Klædets farve er lys gulbrun - 
eller sagt på en anden måde: Det 
har en lidt mørk elfenbens-farve. 
Stoffet er af fremragende kvalitet 
og meget tyndt. Vægten er 2,5 
kg. Selv om vævningen er helt 
tæt, er det overraskende blødt 
og fl eksibelt.

MANDEN
Klædet viser et svagt, men me-

get klart aftryk af en nøgen mand 
i fuld størrelse, cirka 1,75 meter 
høj. Både kroppens forside og 
bagside er tydeligt afbilledet. Eks-
perter vurderer mandens vægt til 
at være omkring 75 kilo, og hans 
alder til omkring de 35 år. Hans 
frisure er som en ortodoks jødes.

Manden er blevet svøbt i det 
lange klæde. Han blev anbragt på 
den ene halvdel, og derefter blev 
resten viklet rundt om hovedet, 
overkroppen og ned til benene. 
Han blev ikke rullet ind som en 
mumie. Dette er i overensstem-
melse med de jødiske regler for 
begravelser på Jesu tid.

BRAND-mærker 
På begge sider af manden er 

der to fortløbende striber. Disse 
er mørkebrune brand-huller og 
pletter. Derudover ser vi otte 
store huller, som er blevet lappet. 
Klædet har været udsat for en 
brand, mens det var foldet. Det 
sølv-skrin, som klædet lå i, var 
udsat for så stor varmepåvirkning, 
at der dryppede smeltet sølv ned 
på klædet, og det forårsagede 
de otte huller. Klædet var låst 
inde, men blev reddet i sidste 
øjeblik af en lokal låsesmed. Det 
skete i 1532, i den lille franske by 
Chambéry, ikke langt fra grænsen 
til Italien.

Der er også fi re små brændte 
huller i L-form på begge sider af 
kropsaftrykket: Tre huller opefter 
og et på den ene side. Det er de 
såkaldte «Poker-huller». Klædets 
førende historiker, briten Ian Wil-
son, mener at disse huller opstod, 
da en muslimsk kalif foretog «en 
ildprøvetest» med en ildtang (po-
ker) omkring år 680. På den tid 
befandt ligklædet sig i et område, 
som var erobret af muslimer.

KROPPEN 
Mandens ansigt med langt hår 

og skæg ses tydeligt, ligeledes 
hænderne, der ligger samlet over 
skridtet. Vi ser brystet, maven, 
lårene og underbenene. 

På den anden halvdel af klædet 
ses hoved og hår, der er bundet i 
en hestehale. Den brede ryg har 
mange små mørke mærker og 
der ses en del tværgående mørke 

striber på lænden, balderne, 
lårene, benene og de udstrakte 
fodsåler.

(Fortsætter på næste side)

Hvad ser vi på ligklædet?
Man kan drage mange interessante konklusioner ud fra ligklædet.

2,1 millioner mennesker kom for at se ligklædet, da det blev udstillet i Torino-katedralen i 2010.
Hele 3 millioner kom til Torino i forbindelse med udstillingen i 2015.

Til venstre: Fotografi  af manden bagfra.
Til højre: Fotografi  af manden forfra. Ansigtet ses til venstre.

De mørke trekanter er lapper fra 1534 efter brandskader et par 
år tidligere.

På begge sider af manden er der to fortløbende striber, som er brandhuller og pletter. Klædet har 
været udsat for en brand, mens det var foldet. 

Blodpletter efter torne-kronen:
Dette sort/hvide-billede viser bagsiden af hovedet. Med stor
kraft har manden i ligklædet fået en hætte af syleskarpe torne
trukket ned over hovedbunden. Vi ser, at han har blødt kraftigt. 
Nedenfor disse blodpletter ses det lange hår, som er bundet 
sammen i en hårpisk (hestehale) efter ortodoks jødisk skik.
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PISKEMÆRKER
Den italienske professor Guilio 

Fanti har fundet 372 sår efter 
piskeslag på mandens krop. De 
er påført af en romersk pisk, den 
såkaldte fl agrum. Pisken har haft 
tre strenge, der var forsynet med 
små modhager af bly. 

Således har fået manden på 
klædet fået 124 slag. Man antog, 
at 100 slag var dødbringende. 
Jøderne forbød piskning med 
over 40 slag. Piskemærkerne 
viser, at offeret er blevet slået af 
to mænd, en på hver side. 

Den ene har været lidt højere 
end den anden.

HOVEDET
Manden har mærker af slag i 

ansigtet. Højre øje er hævet og 
hans næse beskadiget. I panden 
er der fl ere sår og en stor blod-
udtrædning. Han har blødt fra 
næsen, og læberne er fl ækket. 
Området omkring øjenbrynene 

er opsvulmet, især det højre, og 
man kan se, at den øverste del 
af kindbenet er meget hævet. 
Manden har blødt kraftigt fra en 
lang række af sår i hovedbunden, 
ikke kun omkring panden. Han 
har været tornekronet. Kronen var 
formet som en hjelm eller hætte, 
sammenfl ettet af et par planter. 
Ifølge Israels førende botaniker, 
professor ved Hebrew University, 
Avinoam Danin, er der tale om 
planterne Ziziphus spina-Christi 
(Kristi tornebusk) og Rhamnus 
lycioides (en slags havtorn). 

Begge disse planter 
vokser i Jerusalem. De 
har sylespidse torne 
på 5-10 cm.

MÆRKER EFTER 
EN TVÆRBJÆLKE

Mærker på skuld-
rene tyder  på,  a t 
manden har båret en 
tung genstand efter 
piskningen, da arrene 
er delvist udvisket og 
forvrænget. De, der 
skulle korsfæstes, fi k 
armene bundet fast 
til tværbjælken, den 
såkaldte patibulum. 
Denne skul le den 
dødsdømte selv bære 
til retterstedet. Bjælken 
var normalt af eg og 
vejede omkring 50 kg. 
Man har fundet bitte-

små partikler af eg i blodpletterne 
på skulderbladene.

PÅ VEJ TIL 
KORSFÆSTELSEN

Billedet på klædet viser, at 
manden er faldet forover uden 
at kunne tage for sig. Han har 
sår på panden. Desuden har 
han hudafskrabninger på det 
ene knæ. Det er også fundet 

små grus-partikler af et meget 
karakteristisk kalkstens-mineral i 

disse blodpletter. Samme kalk-
sten fi ndes ved Damascus Gate 
i Jerusalem nær Golgata. Dette 
har flere forskere påvist med 
forskellige metoder.

KORSFÆSTELSEN
Når den dødsdømte ankom til 

retterstedet, blev han lagt på ryg-
gen og naglet til den tværbjælke, 
han havde båret. Billedet på lig-
klædet viser ar efter søm gennem 
håndleddet, ikke gennem selve 
hånden. Naglerne har været 
omkring en centimeter tykke. 
Man har fundet lignende nagler 
fra denne tid, som er omkring 13 
cm lange.

Fordybningen i håndleddet, 
hvor naglerne blev slået ind, 
kaldes Destots fordybning og 

befi nder sig mellem håndrods-
knoglerne. Senerne her er så 
stærke, at de ikke brister, selv 
om man hænger i dem med hele 
kroppens vægt.

Billedet på ligklædet viser kun 
fire fingre på hver hånd, tom-
melfi ngrene er skjult. Dette har 
mange undret sig over. Men når 
man slår nagler gennem hånd-
leddet, kommer naglen i kontakt 
med median-nerven, hvilket får 
tommelfi ngeren til at bøjes indad. 
Dette blev først opdaget i 1934 af 
en fransk kirurg.

Den dømte blev løftet op på 
den lange bjælke, der stod plantet 
i jorden. Det græske verbum for 
’korsfæste’, stavroå, betyder fak-
tisk at fæste til en pind, stavros. 
Tværbjælken blev enten fi kseret 
i et hak på den lodrette bjælke, 
så der blev dannet et kors – eller 
sat på toppen som et T. 

Ligklædet viser, at begge ben 
er bøjet lidt opad og lagt over 
kors, så det venstre ligger øverst. 
En nagle har været slået igennem 
begge fødderne. 

DØDSKAMPEN
Den opsvulmede mave kan 

indikere, at manden i ligklædet 
døde af kvælning. Det skete ofte 
for de korsfæstede. Hvis man 
ønskede at fremskynde dødspro-
cessen, brækkede man måske 

benene på   de korsfæstede. Det 
betød, at de ikke kunne støde 
fra med fødderne, så de kunne 
hæve sig op for at trække vejret. 
Men benene på den person, vi 
ser afbilledet på ligklædet, er ikke 
blevet brækkede.

Manden har et stort sår i højre 
side mellem det femte og sjette 
ribben. Såret måler 4,5 x 1,1 cm. 
Det er den nøjagtige størrelse af 
en romersk spyd, det såkaldte 
lancea. Manden må dog have 
været død, før han fi k dette stik, 
for der er sivet blod ud, det er 
ikke blevet pumpet ud, som det 
ville have gjort, hvis han var i live.

Der er sivet meget blod og 
væske, både fra mandens for- og 
bagside, efter at han blev taget 
ned fra korset og lagt i en vandret 
stilling. Billedet på klædet viser, at 
manden er død i oprejst stilling. 
Både hovedet og overkroppen 
hælder meget fremad. Sådan er 
han stivnet i sin dødskrampe, sin 
rigor mortis.

Mange har påpeget det mær-
kelige i, at manden på ligklædet 
- trods den værst tænkelige tor-
tur - har et roligt og faktisk også 
beroligende ansigtsudtryk. Han 
udstråler en uventet og over-
raskende høj grad af værdighed.

Sådan blev Jesus formentlig svøbt i det 4 meter lange ligklæde. 

Aftrykket på klædet (original) viser en mand i fuld størrelse. Han er 
blevet pisket, korsfæstet og stukket med et spyd i siden. På begge 
sider af manden fi ndes mærker efter branden i 1532. Billedet er her 
skåret af i lårhøjde.

Bagsiden af manden. Man kan se blodsamlinger fra sår efter en torne-
krone og mange piskeslag. Billedet er her skåret af i lårhøjde.
Se billeder i helfi gur side 10 og 11

Mærket efter såret i mandens side (rød ring) svarer nøjagtig til stør-
relsen på bladet af et romersk spyd.

Denne tegning af 
bagsiden af manden 
i ligklædet illustrerer 
den forfærdelige tortur 
han må have været 
igennem. Man ser den 
største blodudtræk-
ning fra tornekronen 
og blod fra søm i hans 
fødder. På korsryggen
ses, hvordan blod og 
vand er løbet ud fra 
spydstikket i siden.

Røntgenbillede af en højrehånd. Naglen rykker sig ikke, hvis den slåes 
ind i Destots fordybning. Det gør den, hvis den slåes ind i håndfl aden.
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 BILLEDET I NEGATIV
Italieneren Secundo Pia var 

den første, der fi k mulighed for at 
fotografere ligklædet. Det skete 
i 1898. Da han ville fremkalde 
billederne, opdagede han til sin 
store overraskelse, at det var et 
positivt billede, han så i fremkal-
dervæsken. 

Det, han fi k frem, var faktisk 
meget klarere end originalen. Han 
havde altså taget et billede af et 
negativ! Negative billeder var helt 
ukendte, indtil man opfandt foto-
graferingskunsten i 1800-tallet.

Secundo Pia løb ud af mørke-
kammeret og ind til sin familie, 
fuldstændig overvældet. Han fi k 
fremstammet: ”Jeg har set Guds 
ansigt!” På denne måde blev 
ligklædets unikke aftryk opdaget 
på en helt ny måde, og det vakte 
stor opsigt. Den moderne forsk-
ning på klædet begyndte næsten 
umiddelbart efter. Det var starten 
på en ny videnskab, den såkaldte 
sindonologi – læren om ligklædet 
(fra græsk: sindon = ligklæde).

Der er ikke plads i denne lille 
bog til at komme ind på alle de 
forskellige resultater og opdagel-
ser, der er foretaget i forbindelse 
med ligklædet. Men vi vil give 
nogle glimt af, hvad der sker inden 
for forskningen på dette område. 
I kapitlet ”Kilder og ressourcer” 
bagerst i   bogen er der henvist til 
yderligere materiale for dem, der 
er interesseret i at læse mere.

POLLEN
I 1973 undersøgte den schwei-

ziske kriminolog og pollen-eks-
pert Max Frei-Sulzer, om der var 
pollenkorn i ligklædet. Han fandt 
pollen fra 58 forskellige planter. 
33 af disse planter vokser kun i 
Israel, på stepperne i Tyrkiet og i 
området omkring Istanbul.

Det var en overraskende opda-
gelse, da klædet ikke har været 
uden for Europa siden 1357, hvor 
det blev vist frem i den lille by 
Lirey, øst for Paris. Det har man 
sikre historiske vidnesbyrd om.

STOFFET
Professor i tekstil-teknologi, 

Gilbert Raes, konkluderede i 
1973, at klædet er vævet i en 
slags sildebensmønster med en 
såkaldt Z-vridning, som det var 
almindeligt i Mellemøsten i det 1. 
århundrede. Desuden indeholder 
klædet rester af en særlig type 
bomuld, der kun dyrkes i Mel-
lemøsten.

ET TRE-DIMENSIONELT 
BILLEDE

I 1976 opdagede to amerikan-
ske fysikere, John Jackson og 
Eric Jumper, at billedet på ligklæ-
det er tre-dimensionelt. Belysnin-
gen varierer med kropsdelenes 
afstand til klædet. Ved hjælp af 
en VP-8 billed-analysator, der er 
udviklet til at producere tredimen-

sionelle planet- og stjernebilleder 
til rumforskningen, fi k de et klart 
relief-billede af en mand. 

Resultatet var forbløffende: 
Man kunne tydeligt se kroppens 
form og facon. Et almindeligt foto-
grafi  har ikke denne egenskab og 
bliver stærkt fordrejet i en sådan 
billed-analysator.

24 år senere skrev Ian Wilson, 
der er forfatter til fl ere bøger om 

ligklædet: ”Selv i dag er det svært 
for ’almindelige lægfolk’ at forstå, 
hvor overvældende denne ople-
velse var for de fysikere, der først 
oplevede det. Som John Jackson 
selv bemærkede:

’Da jeg så det første gang (...), 
forstod jeg bedre, hvad Secundo 
Pia må have følt, da han i 1898 
så det ansigt, han havde foto-
graferet’.”

MØNTER PÅ ØJNENE 
Da John Jackson og Eric Jum-

per forskede videre på det tre-
dimensionelle billede af manden 
på ligklædet, fik de sig endnu 
en overraskelse: Der var nogle 
små, knap-lignende genstande 
over øjnene. Disse viste sig at 
være romerske mønter, såkaldte 
leptoner, fra Pontius Pilatus’ tid, 
år 29-31 AD. Dette er blevet be-
kræftet af mindst syv forskellige 
forskerhold, der har brugt forskel-
lige teknikker. Ligklædet daterer 
således sig selv til ca. år 30 e. Kr.

Der findes dokumentation 
for, at jøderne på Jesu tid satte 
mønter over den afdødes øjne, 
når vedkommende havde lidt en 
voldsom død. Da var det nem-
lig ikke muligt at lukke øjnene, 
fordi dødsstivheden allerede var 
indtrådt.

Sensationelle opdagelser

Den italienske jurist Secondo Pia var den første, som fotograferede ligklædet.

Der fi ndes dokumentation for, at jøderne på Jesu tid satte
mønter over den afdødes øjne, når vedkommende havde lidt
en voldsom død. Da var det nemlig ikke muligt at lukke øjnene, 
fordi dødsstivheden allerede var indtrådt.

Kun få malere fra ældre tid, som f.eks. Rubens (1600-tallet), har
placeret naglerne korrekt i håndleddene. Han har formentlig set
ligklædet, efter at det kom til Torino i 1578. Dette bekræftes på 
hans maleri »Kristus på korset«, hvor han også har placeret 
spydstikket på venstre side, som man ser det på klædet. (I virke-
ligheden stak soldaten Jesus på højre side. Klædet blev lagt på 
manden og er derfor spejlvendt.)

Billedet t.v. viser en nagle fra Jesu tid, fundet i en gravkiste. Til 
højre ses en rekonstruktion. Naglen er 13 cm lang og 1 cm i 
diameter.

Secundo Pia løb ud af mørkekammeret og ind til sin familie, fuldstændig overvældet. Han fi k fremstammet: ”Jeg har set Guds ansigt!”

På dette maleri af Matthias 
Grunewald er naglerne place-
ret for langt oppe på hånden.
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Ligklædet i Torino blev udstillet 
offentligt fra den 27. august til 
den 8. oktober 1978 i Torinos 
domkirke. Dette skete som 
markering af, at det var 400 år 
siden, klædet blev transporte-
ret til Italien fra Frankrig. Næ-
sten 3,5 millioner besøgende 
kom for at se ligklædet, der var 
udstillet bag skudsikkert glas.

I dagene efter udstillingen 
stod ligklædet til rådighed for 
24 medlemmer af det såkaldte 
STURP-team, The Shroud of 
Turin Research Project. De fi k kun 
fem døgn, eller præcis 122 timer, 
til at tage deres prøver og analy-
ser. Klædet lå udspændt over et 
bord, som kunne rotere. Arbejdet 
fortsatte døgnet rundt. Nogle sov 
mens andre arbejdede. Det blev 
taget 30.000 billeder med en 
række forskellige teknikker i tillæg 
til en stor mængde prøver.

Man ønskede først og frem-
mest at få svar på følgende 
spørgsmål:
a) Hvilke komponenter består 
billedet af?
b) Hvordan blev billedet dannet? 
c) Er det ægte blod, der er på 
klædet? 

FUND I STURP-
UNDERSØGELSEN

Det tog tre år at behandle 
resultaterne fra den fem dage 
lange undersøgelse. Omkring 
400 forskere fra 50 videnskabs-
grene deltog. De oplyser, at de 
tilsammen har brugt ca. 150.000 
timer på denne forskning. Der 
blev udgivet en række fagfælle-
bedømte (peer-reviewed) forsk-
ningsartikler, altså artikler med 
stor videnskabelig tyngde.

 I 1981 kom deres rapport. 
Dette er nogle af konklusionerne:

1) Billedet på ligklædet er 
opstået ved en farveændring til 
gul-brun i hørfi brene, der udgør 
trådene i klædet. Billedet fi ndes i 
overfl aden af   stoffet, det går ikke 
igennem individuelle tråde. Disse 
tråde er syletynde og svarer i 
tykkelse til 1/15 -1/30 af et men-
neskehår. Billedet er ensfarvet. 

2) Billedet kan ikke være ma-
let. Der fi ndes nemlig ikke noget 
fremmed farvestof. Billedet er 
uden retnings-egenskaber, så 
penselstrøg er udelukket. Det 
kan heller ikke være lavet ved 
hjælp af syre, for det ville være 
trængt ind i klædet. Billedet kan 
ikke være fremkommet ved ind-
dampning, som giver et meget 
mindre tydeligt billede.

3) Billedet er ikke et aftryk 
skabt ved berøring. Det ville have 
givet et misdannet og utydeligt 
billede, - og et kraftigere billede 
på undersiden, hvor presset var 
størst. Men billedet er lige tydeligt 
på mandens forside og bagside.

4) Et muligt svar på spørgs-

målet om, hvordan billedet blev 
dannet, er, at aftrykket er en slags 
brand-mærke. Det kan frem-
komme ved en meget intens, men 
også meget kortvarig påvirkning 
af lys eller varme. Der er nemlig 
samme farvebrydning i kanten 
af de svage folder fra branden i 
1532. Men varmeudviklingen, der 
kan have forårsaget billedet, har 
varet i ca. 1/1000 sekund - ellers 
ville varmen have brændt huller i 
klædet. Hvordan en død krop kan 
udstråle en sådan varme, er der 
ingen videnskabelig forklaring 
på. En række andre teorier og 
forklaringsmodeller er også blevet 
overvejet.

BLODET PÅ KLÆDET
Mens billedet af manden på 

klædet er negativ, er blodplet-
terne i positiv. Under disse blod-
pletter er der ingen aftryk. Blod-
pletterne blev således afl ejret på 
klædet før billedet blev dannet. 
Der er tale om ægte blod af typen 
AB. I vor tid har 18 procent af jø-
derne denne blodtype, hvilket er 
ret usædvanligt. I Norge er tallet 
kun fi re procent.

Forskerne fandt også, at vene- 
og arterieblod befinder sig på 
de helt de rigtige steder på den 
afbildede krop. Forskellen mellem 
vene- og arterieblod blev først op-
daget i 1593 af italieneren Andrea 
Cesalpino. Det anses for umuligt 
at fremstille kunstigt koagulerede 
blodpletter på medicinsk overbe-
visende vis.

Med mikro-spektrofotometri 
- der studerer fi bre fra klædet un-
der forskellige belysninger - fandt 
forskerne porfyrin, en bestanddel 
af ægte blod. Ultraviolet bestrå-
ling viste en rand af blodplasma 
omkring blodpletterne.

En person, der er korsfæstet, 

bliver langsomt kvalt. Under 
denne proces opsamles der vand 
i hjertesækken og lungerne. Når 
det gælder sårmærket i siden, 
viser kemiske analyser, at blod-
pletten indeholder én del blod 
og seks dele vand (lungeødem).

JESU KORSFÆSTELSE
 De jødiske ledere bad Pilatus 

om at få knust benene på tre 
korsfæstede for at fremskynde 
dødsprocessen. Dermed ville de 
blive kvalt, og man kunne tage 
dem ned fra korset før sabbatten 
begyndte. 

Dette skete med de to røvere, 
men da de kom til Jesus, var 
han allerede død. Derfor blev 
hans ben ikke knust. Men for at 
være på den sikre side, stak en 
af   soldaterne et spyd i hans side. 
(Se Johannes-evangeliet, kapitel 
19, vers 31-37.) Johannes fortæl-
ler, at da soldaten stak Jesus i 
siden, fl ød der ”blod og vand ud”. 
På ligklædet kan man se, hvor 
fl ydende denne væske har været 
i sammenligning med de andre 
blodpletter. Dermed blev to profe-
tier om Jesus fra Det Gamle Te-
stamente opfyldt: «Ingen af hans 
knogler må brækkes» (Salme 34, 
vers 21) og «De skal se hen til 
ham, som de har gennemboret» 
(Zakarias 12, vers 10).

KROPPEN OG KLÆDET
 Forskerne konkluderede, at 

kroppen ikke kan have været i 
kontakt med klædet i længere tid. 
Der er ingen tvivl om, at manden 
var død, men intet tyder på, at 
kroppen var begyndt at rådne. Så 
manden må have været fjernet 
inden udgangen af   3-4 dage.

Hvordan kroppen er blevet 
adskilt fra klædet er imidlertid en 
gåde. Klumperne af størknet blod 

er fuldstændig intakte. De viser 
sig ved omhyggelig mikroskopi 
at være fuldstændig uberørte. 
Disse størknede blodpletter ville 
have revet dele af stoffet og hår 
fra kroppen med sig, hvis nogen 
med magt havde prøvet at fjerne 
klædet fra kroppen.

På hele den lange side af 
klædet er der påsyet en strim-
mel af samme stof som klædet. 
Sandsynligvis er denne strimmel 
oprindeligt blevet skåret af klædet 
for at vikle det omkring kroppen. 
Vi, der har skrevet denne bog, 
besøgte i 2013 fysikeren John 
Jackson, manden som ledede 
STURP. Han er en af de mest 
erfarne af alle ligklædeforskerne. 
Han hævder at have fundet spor 
af denne strimmel og viste os, 
at den var 4,42 meter og præcis 
lang nok til at surre rundt om 
kroppen. I så fald bliver det endnu 
mere mærkeligt, at manden er 
kommet ud af klædet. Måske var 
det dette, der gjorde, at Johannes 
«så og troede»? (Se Johannes-
evangeliet, kapitel 20, vers 8)

KONKLUSION
STURP-teamets hovedkon-

klusion efter tusinder af timers 
forskning og analyser var: ”Vi ved 
ikke, hvordan billedet på ligklædet 
blev lavet. Det er et mysterium.”

Da teamet præsenterede de-
res rapport på et pressemøde i 
1981, blev de spurgt, om de efter 
tre års forskning havde fundet no-
get, der modsagde beskrivelsen 
af Jesus’ lidelse, død og opstan-
delse i Det Nye Testamente. ”Nej, 
ingenting,” lød svaret samstem-
mende fra de 40 førende forskere 
i STURP- teamet. Blandt dem var 
der både ateister, agnostikere, 
jøder og kristne.

Hvad siger forskningen 
om ligklædet?

Der er fundet pollen fra 58 forskellige planter på ligklædet. 33 af 
disse vokser kun i Israel og i det nuværende Tyrkiet.

POLLEN AF TIDSEL
Den type pollen, som man fi nder 

mest af på klædet, stammer fra Gun-
delia tournefortii. Den kan ikke spre-
des af vinden, men kun ved hjælp af 
insekter. Det er derfor kun muligt at 
forklare den store mængde af pollen 
fra denne tidselplante ved, at planten 
helt fysisk blev placeret på manden, 
mens den blomstrede. Blomstrings-
sæsonen for denne tidselplante er 
fra marts til april måned. 91 af 204 
identifi cerede pollenkorn på klædet 
stammer fra planten. Den vokser kun 
i områder ved Middelhavet.

AFTRYK AF BLOMSTER
I påsken 2011 mødte vi (forfat-

terne) botanik-professor Avinoam 
Danin på The Hebrew University 
of Jerusalem. Han har udgivet ad-
skillige bøger og artikler på både 
engelsk og hebraisk, og han regnes 
som den største autoritet, når det 
gælder Israels fl ora.

Han så ligklædet for første gang i 1998. Da opdagede han aftryk på 
klædet af   vilde blomster, der var blevet placeret ved siden af   kroppen. 
Han kunne bekræfte det, den tyske Scheuermann og amerikanske 
Whanger havde fundet tidligere: På ligklædet er der aftryk af planter, 
der kun vokser omkring Jerusalem og blomstrer omkring påsketid.

Danin har faktisk skrevet to bøger om blomsterne på ligklædet. Den 
første, Flora of the Shroud of Turin, kom i 1999. Det er en grundig 
gennemgang af de pollenkorn og blomsteraftryk, der er fundet på 
klædet. Bogen indeholder billeder taget med et almindeligt kamera 
både i farver og i sort/hvid, billeder fra mikroskop og elektronmikro-
skop, plancher, distributionskort, liste over blomstringstider, en stor 
bibliografi  og en diskussion af resultaterne.

SJÆLDEN PLANTE
Der er også   aftryk af planten Zygophyllum dumosum på ligklædet. 

Den har en karakteristisk blomst og meget let identifi cerbare vinter-
blade. Den vokser kun i det sydlige Israel og på Sinai. De planter, 
der har sat aftryk på ligklædet, er kun ”let visne” – dvs. de er plukket 
og har været uden vand i en relativt kort tid.

PLANTER FRA JERUSALEM-OMRÅDET
Planten Cistus creticus (en slags klipperose) og to-tre andre 

planter knytter også ligklædet til områder omkring Jerusalem. Alle 
de planter, der er aftryk af på ligklædet, blomstrer i marts-april og 
fi ndes i Jerusalem-området. Om planten Capparis aegypti (kapers) 
siger Danin, at den må være lagt på klædet efter kl. 16, da den ifølge 
Danins forskning først åbner sine blomster på dette tidspunkt hver 
dag. Mattæus-evangeliet kapitel 27, vers 46 siger, at Jesus døde ved 
”den niende time”, dvs. kl. 15. Ifølge jødisk skik, skulle han begraves 
før kl. 18, hvor sabbatten begyndte.

Professor Danins konklusion efter at have studeret blomsterne på 
ligklædet i 15 år, er: ”Det eneste sted i verden, hvor nogen kunne 
fi nde friske eksemplarer af disse fi re arter (Zygophyllum dumosum, 
Cistus creticus, Gundeli tournefortii og Capparis aegypti) og placere 
dem på kroppen af   manden, som blev lagt i ligklædet, er i området 
mellem Jerusalem og Hebron.” Fra Jerusalem til Hebron er der 30 km.

Da vi besøgte Avinoam Danin, var det stærkt at høre ham sige til os: 
«I have seen those imprints of fl owers from Jerusalem on the original 
Shroud of Turin with my own eyes.” (”Jeg har set aftryk af blomster fra 
Jerusalem på det op-
rindelige Torino-klæde 
med mine egne øjne.”)

Som verdens førende 
autoritet på Israels fl ora 
er det svært at modsige 
ham.

Pollen og 
blomsteraftryk 
på ligklædet

Max Frei-Sulzer, en 
sveitsisk kriminolog og 

pollen-ekspert, tager prøver 
fra ligklædet. Efter 10 års 
forskning fandt han ud af, 

at ligklædet må have været 
i områder ved Jerusalem, 

Edessa (Urfa) i Syd-Tyrkiet, 
Istanbul, forskellige steder i 

Frankrig og i Torino.

Sådan forestiller Jackson sig, at Jesu legeme blev pakket ind i ligklædet og omviklet med bånd.

Det var sandsynligvis dette, Peter og Johannes så, da de gik ind i graven. Den døde Jesus var 
forsvundet. Klædet var tomt, men båndene var ikke løst op!

Gundelia tournefortii
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På grundlag af STURP-teamets 
resultater, og på grundlag af 
mange andre forskningsresul-
tater, er der god grund til at 
tro, at ligklædet i Torino efter 
al sandsynlighed er Jesu eget 
ligklæde. Men dette er omstridt. 
En af grundene til mange folks 
skepsis er resultatet fra en C14 
datering af ligklædet i slutnin-
gen af   1980’erne.

C14-ANALYSEN: I 1988 klip-
pede forskere en lille fl ig af klædet 
og analyserede dens alder ved 
hjælp C14-metoden. C14-analy-
sen, også kaldet carbon-datering, 
er en metode til at tidfæste orga-
nisk materiale. Metoden er base-
ret på, at alle levende organismer 
indeholder en lille koncentration 
af det radioaktive kulstof-isotop 
C14. Dette dannes ved optagelse 
af næring. Men når organismen 
dør, nedbrydes mængden af C14 
gradvist. Efter 5730 år er omkring 
halvdelen igen. Derfor kan man 
med avancerede metoder måle 
alderen af organiske prøver, 
som fx ben, læder, træ, planter, 
tekstiler osv.

Den 13. oktober 1988 blev det 
slået stort op i mange interna-
tionale medier, at ligklædet var 
en forfalskning, som var blevet 
fremstillet fl ere hundrede år efter 
Jesu død og opstandelse. Det 
var dateret til et sted mellem år 
1260 og 1390. Dermed mistede 
mange mennesker interessen for 
ligklædet.

Men efter 1988 har fl ere for-
skere påvist, at der skete nogle 
grundlæggende fejl i forbindelse 
med den tidligere analyse. Og 
da kemi-professor Raymond 
Rogers i 2004 viste, at alle de 
tre C14-prøver blev taget fra et 
sted på klædet, som var blevet 
repareret, mistede skeptikerne 
deres hovedargument. Det ma-
teriale, de havde analyseret ved 
C14 datering, kom fra en fl ig på et 
repareret hjørne af klædet. Men 
det var så kunstfærdigt splejset 
ind og farvet, at de ikke havde 
opdaget det.

Dette reparerede hjørne af 
klædet var en erstatning for et 
lille stykke af ligklædet, der blev 
fjernet i 1531, sandsynligvis på 
foranledning af ærkehertuginde 
Margaret af Savoyen (prinsesse 
af Østrig), der havde haft det i sin 
besiddelse. Hun havde i sit testa-
mente anmodet om, at en lille del 
af klædet efter hendes død skulle 
lægges i hendes elskede kirke 
i Bourg-en-Bresse, som et reli-

kvie. Forskerne Sue Benford og 
Joseph Marino foretog fl ere blind-
testninger med tre internationalt 
anerkendte vævnings-eksperter. 
Uafhængigt af hverandre ka-
rakteriserede de alle tre øjeblik-
keligt stedet på ligklædet, hvor 
C14-prøverne blev taget, som et 
senere indvævet materiale: ”Det 
her er defi nitivt en lap”.

PROBLEMER VED C14-
DATERING AF LIGKLÆDET 

Der er fl ere gode grunde til, at 
man skal sætte spørgsmålstegn 
ved gennemførelsen og resulta-
terne af C14-analysen fra 1988. 

Her er en oversigt over de 
vigtigste grunde til, at analysen 
efter al sandsynlighed er forkert:

1. Hvis man havde konsulteret 
med STURP-teamet om, hvilken 
del af ligklædet, der skulle testes, 
ville det valgte sted have været 
fuldstændig udelukket. Under 
deres grundige undersøgelse 
10 år tidligere havde de vist, at 
ligklædet var blevet repareret 

i netop det hjørne, fligen blev 
taget fra.

2. De små testlapper, der blev 
sendt til de tre laboratorier, blev 
alle taget fra det samme sted 
på ligklædet. Det siger sig selv, 
at der dermed fra starten op-
stod en stor metodisk svaghed i 
daterings-processen.

3. Den person, der klippede et 
lille stykke fra hjørnet af ligklædet, 
klippede derefter ca. 1,4 cm med 
«ukurant» stof fra yderkanten 
af   lappen, før den blev splittet 
op og sendt til C14-laboratorier. 
Yderkanten var, ifølge manden 
selv, ”forurenet” med fremmed 
materiale. Allerede her burde der 
have blinket røde lys hos de invol-
verede forskere og laboratorier. 
For naturligvis burde prøverne 
være taget fra et andet sted på 
klædet.

4. Aftalen var, at de tre la-
boratorier skulle gennemføre 
C14-prøverne samtidig. Denne 
aftale blev ikke overholdt. Den 
ene prøve blev taget i juni, den 
anden i juli og den tredje i august.

5. Laboratorierne skulle holde 
resultatet hemmeligt for hinanden 
og for offentligheden, indtil det 
blev officielt annonceret, men 
dette blev heller ikke overholdt. 
Da prøve nr. 2 og 3 blev taget, var 
resultatet af prøve nr. 1 allerede 
omtalt i medierne.

6. Ifølge aftalen skulle laborato-
rierne ikke samarbejde eller have 
kontakt med hinanden. Men det 
skete alligevel. Ledere fra de tre 
laboratorier havde blandt andet et 
hemmeligt møde i Schweiz.

7. Dateringen af   ligklædet i 
1988 var stort set en kamp mel-
lem to forskellige faggrupper og 
to metoder til C14-datering. Én 
gruppe forskere ønskede at bruge 
en gammel og gennemprøvet 
metode (Libby-metoden), mens 
den anden gruppe ønskede at 
drage fordel af en ny metode 
kaldet AMS-metoden. Kampen 
blev vundet af de laboratorier, 
som ønskede at bruge den nye 
og ikke-gennemprøvede metode.

8. En måned efter at resul-
tatet blev annonceret, modtog 
daterings-kontoret på British 
Museum $ 100,000 af en gruppe 
ateistiske forretningsmænd, der 
satte pris på resultatet.

9. De fleste mennesker er 
uvidende om, at to medlemmer 
af STURP-teamet, John Heller 
og Alan Adler, havde gennemført 
deres egen C14-datering et par 
år tidligere. Her viste én prøve, 
at klædet stammer fra 200-tallet, 
mens en anden viste ca. år 1000. 
Dette viser tydeligt, at det kan 
være kompliceret at få et pålide-
ligt resultat fra en C14-datering 
af et sådant materiale. 

Klædet indeholder organisk 
materiale af forskellige typer - 
blod, snavs, fedtpletter fra fi ngre 
etc. - og der er et lag af bakterier 
på hver tråd. En prøve på 4 gram 
kan indeholde 1,5 gram bakterier. 
Hvordan påvirker dette en C14- 
datering af sådan et objekt? Det 
bliver som udgangspunkt ret 
usikkert.

10. Mange nordmænd har hørt 
om C14-dateringen af ligklædet 
i 1988, men de fl este har aldrig 
hørt om STURP-teamets grun-
dige undersøgelser. Dette team 
gennemførte den største og 
mest omfattende videnskabelige 
undersøgelse af et enkelt objekt, 
der nogensinde er lavet. De fl este 
mennesker er også uvidende 
om de overraskende resultater, 
STURP-teamet kom frem til.

I dateringen af   ligklædet er det 
useriøst at lægge al vægt på en 
enkelt test, som også havde åben-
lyse metodiske fejl helt fra starten, 
og samtidig ignorere de tusindvis 
af prøver, der viser, at klædet efter 
al sandsynlighed stammer fra 
Jerusalem på Jesu tid.

KLÆDET OG LAPPEN 
Ved billedanalyser er det blevet 

påvist, at fl ere tråde af nyere dato 
er kunstfærdigt splejset ind i det 
gamle klæde. Der er tale om en 
velkendt teknik i datiden, som i 
moderne tid er kendt som ”usynlig 
lapning” dvs. usynlig reparation. 
Alle større hoffer i middelalderen 
havde deres egne vævere, og 
ingen blev betragtet som udlært 
i faget, før han mestrede denne 
teknik.

Kemiprofessor Raymond Ro-
gers har vist, at hørfibrene i 
stoffet, der sandsynligvis blev 
vævet ind i 1531, indeholder det 
organiske bindemiddel lignin. I 
ligklædets hoveddel er der dog 
ingen spor af dette stof, det for-
svinder nemlig gradvist.

Den fl ig, der blev undersøgt 
i C14-analysen, var også helt 
mættet med alizarin. Det er et far-
vestof, der først kom i almindelig 
brug i Europa fra 1400-tallet. Det 
blev brugt for at give lappen sam-
me farve som resten af   klædet. I 
ultraviolet modlys er den ægte del 
af klædet stærkt gulrød, mens det 
reparerede hjørne får en kulsort 
farve. Dette er en meget stærk 
indikation af, at C14-dateringen 
fra 1988 ikke siger noget om 
selve ligklædets alder.

PREY-MANUSKRIPTET
 Der er også en række andre 

fund, der viser, at ligklædet i 
Torino må være ældre end det,  
C14-dateringen indikerede. Her 
er et eksempel: I et bibliotek i 
Budapest findes det såkaldte 
Prey-manuskript, der beviseligt 

er skrevet i 1190’erne. I manu-
skriptet er også en tegning af 
Jesu begravelse. Jesus ligger på 
en bænk og bliver salvet af én 
person, mens to andre holder lig-
klædet. Tegningen repræsenterer 
et stærkt brud med den tidligere 
tradition for fremstilling af Jesus 
og hans begravelse:

* Jesus er helt nøgen ligesom 
på ligklædet i Torino.

* Han har hænderne over kors 
ligesom på ligklædet.

* Højre hånd er over venstre 
ligesom på ligklædet.

* Han har fi re fi ngre på begge 
hænder – tommelfi ngrene mang-
ler ligesom på ligklædet.

* Han har en blodplet over højre 
øje ligesom på ligklædet.

* Ligklædet på tegningen gen-
giver en vævning i fi skebensmøn-
ster ligesom på ligklædet.

* Klædet på tegningen har 
dobbelt kropslængde ligesom 
ligklædet.

* Ligklædet på tegningen har 
endog fi re små huller brændt i 
L-form, tre huller for oven og et 
på siden (de såkaldte «poker-
huller»). På ligklædet i Torino kan 
disse tydeligt ses, og nogenlunde 
samme sted som illustreret i 
Prey-manuskriptet.

Sandsynligheden for at kunst-
neren kunne have lavet denne 
fremstilling af Jesu begravelse 
uden selv at have set ligklædet 
i Konstantinopel - hvor det blev 
opbevaret på den tid - er mikro-
skopisk.

Forkert C14 datering af ligklædet

Tegningen i Pray-manuskriptet. Øverst ligger Jesus på den ene 
halvdel af ligklædet. En person (Nikodemus?) salver den døde 
krop, mens to andre (Josef fra Arimatea og Johannes?) holder 
den anden halvdel af ligklædet. Nederst ses kvinderne, som 
kommer til den tomme grav. Tegneren har fremhævet fi skebens-
mønsteret i vævningen og faktisk også fået »pokerhullerne« 
med (se de fi re små rundinger i en omvendt L-form, markeret 
med en gul cirkel).Raymond N. Rogers t.v.

Lederne af C14-dateringen under pressekonferancen i 1988, Edward Hall, Michael Tite og Robert 
Hedges. De slog fast, at Ligklædet er et bedrageri og tidsatte det til mellem 1260-1390. Resultatet 
er senere blevet tilbagevist som uholdbart.

Til venstre: Nærbillede af det hjørne, hvor prøvene blev taget, 
markeret med en sort klamme. Det lyse felt længst til venstre er 
en del af støtteklædet, som blev syet på undersiden i 1534. 
Til højre: Det samme hjørne fotograferet i ultraviolet modlys. 
Området rundt om lappen, som blev brugt til C14-prøverne, er 
helt kulsort, mens det originale klæde er rødligt. Dette viser, at 
prøverne blev taget fra en indvævet lap, og ikke fra det originale 
klæde. Desuden var lappen fuld af farvestof for at få den til at
ligne klædet.
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Ligklædets tidligste historie er 
usikker. Hvad der er pålidelige 
traditioner, og hvad der er le-
gender, er vanskeligt at afgøre. 
Der er fl ere beretninger om et 
klæde med et aftryk af Jesu an-
sigt fra de første århundreder.

I forskellige kilder hører vi 
om et klæde, som blandt andet 
beskrives med disse græske 
ord: tetradiplon (”foldet i fi re”), 
acheiropoietos (”ikke lavet af 
menneskehænder”), mandyl 
(helligt klæde) eller sindon (lig-
klæde). Det sidste af disse ord 
er det samme, som bruges i tre 
evangelier - Mattæus kapitel 27, 
vers 59; i Markus, kapitel 15, vers 
46 og i Lukas kapitel 23, vers 53.

Nogle kilder gør det sandsynligt 
at antage, at ligklædet forholdsvis 
tidligt kom til byen Edessa. Byen 
kaldes i dag Urfa og ligger i det 
sydøstlige Tyrkiet nær grænsen 
til Syrien, omkring 600 km nord 
for Jerusalem.

Var der et klæde?
Biskop Eusebius skrev en om-

fattende kirkehistorie på 250-300 
sider. Han var biskop i byen Ca-
esarea i år 314-339 e.Kr. Tidligt 
i værket fortæller Eusebius en 
mærkelig historie om «Taddæus 
og kong Abgar af Edessa». Han 
fortæller, at kong Abgar levede 
på Jesu tid, og at han var al-
vorligt syg. Han sendte bud til 
Jesus for at få ham til at komme 
til Edessa og helbrede ham. Det 
sagde Jesus nej til, for han måtte 
fuldføre sin gerning, men han ville 
senere sende en af   sine disciple.

Eusebius fortæller så, at Tad-
dæus (også kaldet Addai), en af   
de 70 i Jesu discipelkreds, efter 
nogen tid blev sendt til kong Ab-
gar af apostlen Thomas. 

Da kongen bekræftede, at han 
troede på Jesus, lagde Taddæus 
hænderne på ham og helbredte 
ham. Eusebius nævner ikke 
noget klæde i sin beretning om 
kong Abgar, men i den senere 
kirkekunst fremstilles begivenhe-
den ofte, som om Taddæus med-
bragte et klæde med et billede af 
Jesus på. Dette bekræftes i det 
apokryfe manuskript «Taddæus’ 
læresætninger» fra omkring år 
400, hvor der fortælles om et 
klæde med et billede af Jesu 
ansigt.

Overnaturlige 
kræfter på spil

I 2011 blev der fundet en tekst 
i Jordan, der var skrevet på klas-
sisk græsk og indgraveret på 
bly- og kobberplader. Fremtidens 
forskning vil vise, om det er den 
oprindelige tekst med historien 
om kong Abgar og Taddæus. (Se 
The Gospel of Abgar, Logos Star 
Press, Toronto, 2012).

Traditionen siger, at klædet 
forsvandt i 400-tallet, men blev 
fundet igen i midten af  500-tallet i 
en renoveret niche over byporten 
i Edessa. I samme århundrede 

skriver kirkehistoriker Evagrius 
Scolasticus, at befolkningen i 
Edessa i forbindelse med en 
persisk belejring af byen i år 544, 
”frembragte det guddommeligt 
skabte billede, der ikke er lavet 
af menneskehænder, det som 
Kristus sendte til Abgar, da han 
[Abgar] længtes efter at møde 
ham.” Ifølge Evagrius udbrød der 
ild i det stillads, som perserne 
havde bygget for at indtage byen 
- og fjenden fl ygtede, da klædet 
blev vist, fordi de så, at her var der 
overnaturlige kræfter på færde.

I foråret 943 blev Edessa be-
lejret af en stor hær. Ifølge ara-
biske kilder var der hele 80.000 
soldater. Hæren blev sendt af 
den byzantinske kejser Romanos 
I Lekapenos i Konstantinopel, 
og hærlederen tog klædet med 

til Konstantinopel. Det fransk-
ledede 4. korstog erobrede og 
ødelagde Konstantinopel i 1204. 
Mange af byens skatte blev 
plyndret. Også Edessa-klædet, 
byens allermest dyrebare kle-
nodie, forsvandt i det kaos, der 
opstod.

Med tempelridderne 
til Frankrig

Et brev dateret 1. august 1205 
blev samme år sendt til pave In-
nocens III. Brevet fortæller, hvad 
der skete med Konstantinopels 
hellige skatte. Brevet nævner 
også «det linnedklæde, som vor 
Herre Jesus Kristus blev svøbt 
i efter sin død.” I brevet findes 
oplysninger, som tyder på, at klæ-
det på dette tidspunkt var blevet 
transporteret til Athen.

Da franskmanden Arnaut Sab-
batier blev optaget i Tempelrid-
derordenen i 1287, siger han, at 
han blev bragt til «et hemmeligt 
sted, hvor kun tempelbrødrene 
havde adgang». Der blev han 
vist «et langt linnedklæde, hvor 
skikkelsen af en mand var prentet 
ind.» Dette nyopdagede doku-
ment tolkes som et tegn på, at 
klædet på dette tidspunkt tilhørte 
Tempelridderne og var blevet 
transporteret til Frankrig.

Ved daggry den 13. oktober 
1307 lod den franske Kong Phi-
lip IV alle tempelriddere i landet 
anholde. Mange af dem blev 
tortureret, anklaget for kætteri. 
Kætterianklagerne gik også på 
rygter om, at tempelherrerne 
havde tilbedt et mystisk skægget 
mande-ansigt på deres hem-
melige ordensmøder. Denne 
genstand blev aldrig fundet til 
trods for, at der var tale om en 
overraskelsesaktion, omfattende 
brug af tortur og strenge straffe.

I 1314 blev tempelordenens 
øverste ledere, Jacques de Molay 
og Geoffrey de Charny, brændt 
på bålet i Paris, mens de hæv-
dede deres egen og ordenens 
uskyld.

Ligklædet udstillet 
af fornem ridder

Geoffrey I de Charny, en for-
nem ridder, der sandsynligvis 
var efterkommer eller anden 
nær familie af ovennævnte med 
samme navn, er den første sikre 
ejer i Vesteuropa af det, vi nu 
kalder Ligklædet i Torino.

Geoffrey I de Charny bad 
omkring 1340 pave Clement VI (i 
Avignon, Frankrig) om tilladelse til 
at bygge en kirke i Lirey, en lille 
landsby øst for Paris. Her blev 
ligklædet senere udstillet i 1355. 
Siden da har ligklædet aldrig væ-
ret uden for Europa. I løbet af de 
næste århundreder blev ligklædet 
mange gange vist frem for store 
skarer ved forskellige lejligheder.

1398: Geoffrey II de Charny 
dør. Hans datter Margaret blev 
den nye ejer af ligklædet.

Ca 1450: Den barnløse Mar-
garet de Charny er blevet gam-
mel. Hun modtager en borg og 
en landejendom fra hertugen af   
Savoyen, for ”værdifulde tjene-
ster”. Disse bestod af overdragel-
sen af ligklædet til adelsslægten 
Savoy, som fra 1848 til 1946 
var den italienske kongefamilie. 
Savoy-familien kom dermed til at 
eje klædet i omkring 500 år - fra 
omkring 1450 til 1983.

40.000 ser ligklædet 
i Torino

1578: Ligklædet fl yttes til To-
rino, hvor det siden har været 
opbevaret. Det blev udstillet i 
Piazza Castello og set af ca. 
40.000 mennesker. En gravering 
viser ligklædet udstillet samme 
sted i 1613 for enorme menne-
skemasser.

1898: Der var en udstilling i 

anledning af 50-året for, at en af   
Savoy-familien blev konge af Ita-
lien. Den 28. maj samme år blev 
ligklædet fotograferet af italiene-
ren Secundo Pia. Fotografi erne 
viser aftrykkets karakter som et 
fotografisk negativ og som et 
meget interessant videnskabeligt 
forskningsobjekt. Forskning i klæ-
det startede umiddelbart herefter.

Klædet blev udstillet og set af 

store menneskemængder i 1931 
og 1978. Før ekskonge Umberto 
II af Savoy- slægten døde i 1983, 
testamenterede han klædet til 
Den katolske kirke. Klædet har 
siden da tilhørt Vatikanet.

Klædet blev udstillet offentligt 
i 1998, i 2000 og 2010. Næste 
gang bliver i 2025.

Ligklædets lange historiske rejse

Et pilgrimsmærke, som sandsynligvis blev solgt som souvenir 
ca. 1357, da ligklædet blev udstillet i Lirey, Frankrig. Ligklædet er 
det centrale motiv. Mærket, som er støbt i bly og tin, er skadet i 
toppen, men der har det været to biskoper som »vipper« alter-
dugen (ligklædet) frem mod tilskueren. Klædet er let
genkendeligt: Vi ser manden forfra og bagfra, armenes place-
ring, blodet fra siden og det karakteristiske fi skebensmønster i 
vævningen. Nederst ser vi pisk, spyd, tornekrone, den tomme 
grav, korset, samt våbenskjoldene for ridderen, som stod for den 
aller første utstilling i Vest-Europa, Geoffrey I de Charny og hans 
kone Jeanne. (Mærket fi ndes i Cluny-museet, Paris.)

Frimærke udgivet i Italien i forbindelse med udstillingen af 
ligklædet i 1978.

Illustrationen viser, hvordan udsendinge fra Edessa overrækker 
Det hellige Mandyl til kejseren af Konstantinopel i 944. Man kan 
se, at det er et langt klæde, hvor kunstneren har fremhævet det 
hellige ansigt.

Fortællingen om kong Abgar i Edessa, der blev helbredt af Tad-
deus, er ofte fremstillet på ikoner. Dette er imidlertid et maleri fra 
St. Stephanskirken i Lindau, Tyskland. Det viser hans reaktion, 
da han så ansigtet på klædet, som disiplen bragte med sig.

Dette kort viser, hvordan ligklædet i Torino er blevet fl yttet gen-
nem historien: Først fra Jerusalem til Edessa. Her blev det æret, 
men så gemt pga. stridigheder. I 544 blev det fundet igen, der-
efter fl yttet til Konstantinopel i 944 og derfra til Frankrig i 1204. I 
1578 kom det til Torino, hvor det siden har været.
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1. Billedet er fra apsis (rund-
buen over alteret) i San Vitale-
kirken i Ravenna i det nord-
østlige Italien. Således blev 
Jesus fremstillet i en mosaik 
o. år 540. Han er Verdensher-
skeren (Pantokrator), men vi 
bemærker, at kunstnerne på 
denne tid forestiller sig ham 
som en ung mand med kort 
hår og helt uden skæg.

2. Længere oppe over alteret 
i den samme kirke har Jesus 
pludselig dette udseende. Han 
er en del ældre og har langt 
hår og skæg. Han har nu de 
træk, som vi kender i dag. 
Denne mosaik er fra ca. år 
548 og er altså lavet efter, at 
man fandt Edessa-klædet.

3. Her er Jesu ansigt præget 
på en mønt for allerførste 
gang. Mønten er byzantinsk, 
fra 692-95 og udstedt af kejser 
Justinian II i Konstantinopel. 
Den latinske tekst på møn-
ten betyder: ”Jesus Kristus, 
Konge over dem, som rege-
rer”. Den amerikanske forsker 
Alan Whanger fandt hele 145 
sammenfaldende punkter 
(ligheder) mellem ansigtet 
på denne mønt og ansigtet 
på Ligklædet. Det viser, at 
kunstneren, som udformede 
mønten, har brugt ligklædets 
ansigt som model.

4. Guldmønt med billede af 
Jesu ansigt, udstedt af kejser 
Constantinos II i Konstan-
tinopel i 945 kort tid efter 

at Edessa-klædet ankom til 
byen. Ansigtet på mønten 
viser stor lighed med ansigtet 
på klædet. Whanger fandt 
over 90 sammenfaldende 
punkter. Mønten er omtrent 
på størrelse med spidsen 
af en tommelfi nger. Når det 
gælder fi ngeraftryk, er 12 
lighedspunkter tilstrækkeligt 
som eneste bevis i en norsk 
retssal.

5. Det hellige mandyl, det 
hellige ansigt, er et meget 
udbredt motiv på ikoner i 
Østkirken. Dette eksemplar 
blev købt i Tallin i Estland i 
2011. Fremstillingen af Jesus 
er næsten uændret i løbet af 
1500 år, helt siden det blev 
malet første gang ca. år 545.

Ligklædet er gengivet 
i oldtidens kirkekunst
Den ældste ikon af Jesu ansigt, 
der ligner næsten alle nyere 
billeder af ham, fi ndes i Santa 
Katharina-klosteret i Sinai. 
De ikoner, vi køber i dag, er 
ofte en slags ”kopi” af ikonet i 
Sinai. Originalen er af Kristus 
som Pantocrator, Verdens-
herskeren. Det er et voksmaleri 
på træ, 85 x 45 centimeter. Det 
er sandsynligvis malet midt i 
540’rne.

På denne ikon i Santa Katha-
rina-klosteret, er Jesus en smuk 
og usædvanligt tiltalende mand 
på omkring 35 år. Det er bemær-
kelsesværdigt smukt, og det gør 
godt at se på billedet. Øjnene 
slipper det ikke så let igen. Der 
er noget værdigt, roligt og ophøjet 
over kunstværket, og det er malet 
med stor dygtighed.

Jesus velsigner med sin højre 
hånd, fi ngrene ser ud til at be-
væge sig. I venstre hånd holder 
han en stor bog med et kors på 
forsiden. Glorien (haloen) er stor, 
guldfarvet og har en antydning af 
et kors. Der er malet blomsterkro-
ner af noget, der ligner tusindfryd 
på begge sider af haloen – li-
gesom på ligklædet. Professor 
Danin har bevist, at der er tale om 
gul Chrysantemum coronarium, 
som er meget udbredt i Israel.

Før denne ikon blev malet, blev 
Jesus ofte portrætteret som en 
ung skægløs mand, ofte inspire-
ret af romerske ideal-fi gurer som 
Apollon eller Hermes.

I kirken Basilica di San Vitale 
i byen Ravenna i Italien fi ndes 
der nogle fantastiske mosaikker. 
Nederst over   koret troner Jesus 
på jordkloden som pantokrator - 
verdenshersker. Han holder de 
syv segl i sin hånd. Det er fra ca. 
540 e. Kr. Her er Jesus ung og 
skægløs.

Men højere oppe på væggen 
fi nder man en mosaik fra år 548. 
Her fremstilles Jesus meget 
ældre, med langt hår, midterskil-

ning og to lokker på panden, og 
med skæg.

Hvad er der sket? Som omtalt 
i kapitlet om ligklædets historie, 
spillede klædet i år 544 en af-
gørende rolle, da byen Edessa 
undgik at blive ødelagt af fjendt-
lige styrker. Klædet og billedet af 
Jesus blev derefter kendt viden 
om, og fra det tidspunkt ændrer 
kirkekunsten sig totalt, når det 
gælder fremstillingen af Jesu 
ansigt.

Men tilbage til ikonen i Santa 
Katharina-klosteret. I bogen The 
Shroud of Turin. An Adventure of 
Discovery (1998) fortæller den 
amerikanske professor Alan 
Whanger, hvordan han opfandt 

en fotografi sk overlægningstek-
nik, så han kunne projicere store 
billeder over hinanden for at sam-
menligne dem på samme skærm. 
Denne teknik har han brugt til at 
sammenligne ikonen i Santa Ka-
tharina med ansigtet på ligklædet 
i Torino. Ved at forstørre billedet 
af begge ansigter til nøjagtig 
samme størrelse på ca. 150x100 
centimeter og derefter projicere 
billederne over hinanden på et 
rudenet i størrelse 1x1 cm, fandt 
han en helt forbløffende lighed 
mellem dem.

Da han talte de identiske detal-
jer, fandt Whanger 250 kongruen-
te punkter, Points of Congruence, 
mellem Pantocrator-billedet fra 
Santa Katharina-klosteret og 
ansigtet af manden på ligklædet 
i Torino!

Whanger påpeger, at det i en 
retssag er nok med 45-60 sam-
menfaldende punkter (Points of 
Congruence) til at erklære, at to 
ansigter tilhører en og samme 
person. Her var tallet 250! Den 
kunstner, der malede ikonen, må 
nødvendigvis have haft ansigtet 
på ligklædet foran sig.

Alan Whanger har også gjort 
andre vigtige opdagelser. Han 
har blandt andet påvist, at af-
trykket på ligklædet er en slags 
røntgenbillede: Man kan tydeligt 
se knoglerne i håndroden og 
fingrene. Selv tommelfingeren 
på højre hånd, som er bøjet ind 
under håndfl aden (og som derfor 
skulle være usynlig), kan skimtes 
på aftrykket.

Ikonen fra Santa Katharina klosteret.

På dansk er læge Niels 
Svenssons bog, Det Sande 
Ansigt, tidligere udkommet på 
Gyldendals forlag. Den giver 
en lægefaglig vurdering.

Teksten i dette tema-nummer 
kommer fra ”Torino-Ligklædet” 
af Jostein Andreassen og 
Oddvar Søvik. Bogen kan 
købes hos Hosianna.dk

Bogen er en sammenfatning 
af Jostein Andreassens store 
bog ”Likkledet i Torino”, som 
kun fi ndes på norsk. 
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Iben Iben 
Thranholms Thranholms 
klummeklumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Kirken i Kulturcenteret på 
Drejervej 15-17 i København 
NV inviterer til ’The Party’ 
den 25. marts, hvor man fejrer 
Palmesøndag kl. 12-15. 

Festen har tilbud for folk i alle 
aldre, blandt andet får kirken 
besøg af Zoo, der medbringer 
forskellige dyr, som man må 
røre ved. Der vil være spæn-
dende madoplevelser og ind-
slag fra forskellige kulturer og 
nationaliteter.

Man kan også prøve en ri-

detur på en kamel og smage 
lækre kager fra påskens største 
kagebord.

Påskesøndag den 1. april 
fejrer Kirken i Kulturcenteret 
Jesus’ opstandelse med guds-
tjenester kl. 10.30 og 13.30.

Bodil

Det traditionsrige gadeoptog, 
Københavnerpassionen, fore-
går i år på Langfredag den 30. 
marts kl. 18:40 til 22:15.

Gadeoptoget, som fortolker 
langfredagens beretning musi-
kalsk og dramaturgisk starter 
med en gribende iscenesættelse 
af Jesus’ vej til korset. Det hele 
begynder med domfældelsen 
på trappen foran Eliaskirken på 
Vesterbro. Senere iscenesættes 
gravlæggelsen i Helligåndskirken, 
inden arrangementet slutter i 
’dødsriget’ i Natkirken i Vor Frue.

Optoget går i langsomt tempo 
og er familievenligt. Du har mu-
lighed for at støde til undervejs 
på ruten, oplyser Vesterbro Sogn.

Klokken 18:40 er der opvarm-
ning på Vesterbro Torv: Jazz ved 
Tuesday Night Brass Band. Klok-
ken 19:30 er der Gospel og fæl-
lessang på Rådhuspladsen v. He-
lene Armfelt Dahl. Klokken 20:00 

synger Sankt Annæ Pigekor ved 
Domhuset på Gammeltorv.

Medvirkende: Esben Duus 
og Tuesday Night Brass Band 
går forrest i optoget hele vejen 

fra Eliaskirken til Vor Frue Kirke. 
Undervejs fylder de gaderne med 
stemningsfuld jazz på trommer 
og blæsere.

Bodil 

Påskeoptog i Københavns
gader Langfredag

Billedet viser asylansøgere bære et kors ned ad Eliaskirkens 
trappe under et af de foregående års Københavnerpassion.
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Kameler og kager i Kulturcenteret

At fejre påske betyder, at man skal forholde sig 
til Jesu opstandelse fra de døde. Evangelierne 
beretter, hvordan kvinderne kom ud til graven 
den første dag i ugen, søndag morgen, tre 
dage efter at Jesu døde på korset og blev lagt 
i et gravkammer. De kom for at sørge, men i 
stedet viser Jesus sig for dem. Det var Maria 
Magdalene, der først fi k Jesus at se. 

I ugerne efter viser Jesus sig fl ere gange for 
disciplene, blandt andet på vejen til Emmaus, ved 
Tiberias’ sø og for den vantro Thomas, der får lov 
til at røre ved hans sårmærker. 

Også efter sin himmelfart fortsætter Jesus med 
at vise sig. På vejen til Damaskus hører Paulus 
hans stemme og blændes af et lys. Disse vidner, 
der forklarer, at de har set Jesus efter hans død, 
er det, som bliver grundlaget for opbygningen af 
den kristne kirke. Ifølge historiske kilder skulle 
omkring 500 mennesker have forklaret, at de så 
den opstandne Jesus i tiden kort efter hans død. 

I dag er opstandelsen og jomfrufødslen de to 
begivenheder i Bibelen, som moderne menne-
sker siger, at de har sværest ved at tro på. Disse 
begivenheder er nemlig forbundet med noget 
overnaturligt, som sprænger rammerne for vores 
forståelse af, hvordan verden fungerer. 

Vi tænker, at det må have været lettere for di-
sciplene at tro på det, fordi de kendte Jesus. Men 
beretningen om den vantro Thomas vidner netop 
om, at det var lige så svært disciplene at begribe 
opstandelsens mysterium, som det er for os i dag. 

Der er faktisk ingen forskel på disciplene og 
os, for også i dag er der mange mennesker, der 
beretter om, at de var set Jesus. Her kan nævnes 
danske Charlotte Rørth, der har skrevet bogen 
“Jeg mødte Jesus”. 

Den græsk-ortodokse mystiker Vassula Ryden 
har nu gennem 30 år set Jesus og hørt ham tale. 
I Iran er der i disse år tusindvis af muslimer, der 
omvender sig til kristendommen, fordi de enten 
ser Jesus i en drøm, eller han viser sig for dem. De 
er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er Jesus, Guds 
søn og den opstandne frelser, som de har set. 

Disse visioner af Jesus er et udbredt fænomen 
blandt muslimer i områder, hvor kristendommen 
er allermest forfulgt. 

 
Der er derfor al mulig grund til at glæde 

sig særligt i denne påske, hvor verden er 
fyldt med tegn på, at opstandelsen er sand. 
Halleluja. Glædelig påske. 

Masser af tegn på at 
Jesu opstandelse er sand
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Møder & Arrangementer Stillinger

2 vidnesbyrd
- om Guds indgriben i 2 psykiatriske pa  enters liv

Vi kommer gerne - uden vederlag - i jeres forsamling.
Mark Bradford har skrevet bogen ”Mark, er du ok?” om 

sit liv med psykisk sygdom og helbredelse.
Nærmere oplysninger hos Michael Vestergaard, tlf. 28650747
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 Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
 Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse
Forbøn for frelse - Åndsdåb og syges helbredelse

Du går glad hjem!

 
Hvad: Hvad gør Sømandsmissionen i Grønland og 
 hvilke jobmuligheder er der i Grønland   
 gennem Sømandsmissionen?
 Hvordan er det at leve og bo i Grønland?   
 Og hvilke overvejelser bør man gøre   
 inden man fl y  er  l Grønland?
Hvem:           Dig/jer der overvejer at arbejde i 
 Grønland på et  dspunkt.
Hvornår: Lørdag den 7. april kl. 11-15
Sted: Havnepladsen 1, 7100 Vejle
Forplejning: Frokost og kaff emik
Pris: Gra  s, men  lmelding er nødvendig
  l erik@soemandshjem.gl eller på 
 tlf. 33 93 25 43 senest 30. marts.
Arrangør:  Sømandsmissionen

Duft, se og 
smag Grønland

Lørdag den 7. april, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Helene Holm Nielsen
Emne: At lytte til Gud

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

EVIGHEDEN     

For således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den 
enbårne, for at enhver, som tror på ham ikke skal forta-
bes, men have Evigt liv. ( Johannes evangeliet 3.16 )

Hvor skal du tilbringe EVIGHEDEN? 

Orla Grane fortæller om sin tro, og beder for syge i

Jesu navn.
Hver tirsdag kl. 19. 

På Galleri Grane, Hammershus vej 43, 8210 Århus V

 

Møder & Arrangementer

Bogsalg

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

Friskolen i Bramming
søger nye lærere
Vi søger pr. 1. august 2018 nye kolleger til Friskolen i Bramming. 
Stillingerne kan bygges op af fl ere forskellige fagkombinationer. 
Dansk, matematik, engelsk og natur og teknologi står højt på 
ønskelisten. Kan du se dig selv i tysk, musik eller historie, er 
dette også en fordel.

Vi forventer, at du:
• Har en positiv og anerkendende tilgang til børn og voksne.
• Er fokuseret på elevernes ressourcer og vil udvikle deres 

potentiale.
• Kan arbejde i overensstemmelse med skolens kristne grund-

holdning og aktivt arbejde for denne.

Vi tilbyder dig:
• En arbejdsplads med skønne børn samt engagerede kolleger, 

der ser frem til at have dig med i samarbejdet om vores skole.
• Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem LC 

og fi nansministeriet.

Friskolen i Bramming er en kristen friskole med 134 elever fordelt 
fra 0. kl. – 9. klasse og en SFO med 55 børn fra 0.- 4. klasse. På 
Friskolen har vi et overskueligt skolemiljø, gode rammer, fokus på 
faglighed og en skole bygget på det kristne livs- og menneskesyn.

Send din ansøgning med relevante bilag vedhæftet på mail til 
info@friskolen.dk

Har du spørgsmål og ønsker noget uddybet, er du velkommen 
til at kontakte skoleleder Lars Juul Mikkelsen på skolens telefon: 
75 17 24 49, på mobil: 30 27 55 52 eller via mail: info@friskolen.dk.

Ansøgningsfrist: 17. april 2018. 
Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 17.

Friskolen i Bramming, Gabelsvej 12 C, 6740 Bramming

 
Bofællesskabet Kernehuset i Ans søger ny leder. 

Se stillingsopslag på  

www.kernehuset-ans.dk 

Kernehuset er medlem af 

 

Ny livskvalitet - foredrag og Ny livskvalitet - foredrag og 
forbøn ved Hans Berntsen forbøn ved Hans Berntsen 

Lørdag den 14. April
kl. 14 på Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. 

Obs! Kun 80 pladser i 
mødesalen.
Ring 7456 2202 eller 
mail@udfordringen.dk
og få et nummer, så du 
er sikker på at få en stol.  
Gratis adgang og forbøn.
Åbent i caféen fra kl. 10.
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Som abonnent har du adgang til Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net        Kodeord i april: uskyldig 
Kodeord for april gælder fra den 2.4.2018 kl. 9.

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 8/4: Peter Kjær: Har du besluttet at følge Jesus? 
Søndag 15/4: Bjarne Kjær og Atto Smith - Fællesmøde med Nyt Håb &  
  International Temple Bridge Bible Ministry

Søndag d. 25/3 kl. 10:30
Bjarne Kjær
Tema: Humanismen er forløber
 for Antikrist

Søndag d. 1/4 kl. 10:30
David Hansen
Tema: Påske - en overgang og en  
 indgang til noget nyt
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Løs ugens kryds og tværs - og vind et gavekort!

Giv et abonnement til en god ven
Et abonnement på Udfordringen er en gave, som varer længe! 
Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74562202.  
Du kan få tilsendt et gavekort, som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.ordringen.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Løs ugens kryds og tværs og 
deltag i konkurrencen om et ga-
vekort til Udfordringens webshop 
Hosianna.dk

Sådan deltager du i lodtræk-
ningen:

Sammensæt 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 
5. april 2018 kl. 12.00. Vinderen 

får direkte besked.
Vinderen fra uge 11 samt på-

skeavisen offentliggøres i avisen 
i uge 15. 

(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!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Møder & Arrangementer

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du ved at oprette et testamente kan bestemme, 
at op til ¾ af din formue skal gå til andre end din 
nærmeste familie? 
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Erhverv

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:

Stig Museth

Kirken i 
Kulturcenteret

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

28. marts kl. 11.30 til 14.30: Mirjam & Stig Museth

4. april kl. 11.30 til 13.00: Knud Ipsen

11. april kl. 11.30 til 13.00: Palle Flyger

18. april kl. 11.30 til 13.00: Thomas Laugesen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
25. marts kl. 14:00: Hans Berntsen

Ingen Healing Gospel i april

Der kan købes kaffe i husets CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Palle FlygerKnud Ipsen Hans BerntsenThomas Laugesen
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Stillinger

IINDSKOLINGSLLÆRER TIL JAKOBSKOLENN  
Jakobskolen i Aarhus søger en lærer til en fast stilling fra august måned. Ansøgningsfrist d. 
5. april. Se mere på www.jakobskolen-aarhus.dk 

 

Jakobskolen i Aarhus søger en lærer  l en fast s  lling fra august måned.
Ansøgningsfrist d. 5. april. Se mere på www.jakobskolen-aarhus.dk

 
Bofællesskabet Kernehuset i Ans søger ny leder. 

Se stillingsopslag på  

www.kernehuset-ans.dk 

Kernehuset er medlem af 

 

Ferie & Rejser

OPLEVELSESREJSE TIL

Kom med den 6.-13. oktober 2018, hvor 
Mission Afrika og SAT-7 arrangerer en 
spændende rejse til Cypern. 

Vi skal besøge gamle ruiner, moderne tv-studier 

og flotte badestrande. Kom med og oplev de sted-

er, hvor Paulus fortalte  om Gud og se, hvordan 

SAT-7 via satellit og internet formidler troen i dag.

Se mere på missionafrika.dk/oplevelsesrejse

Tøv ikke med at melde dig til – der er rift om billetterne

ESREJSE TIL

CYPERN

Pilgrimsvandringer Palmesøndag
Flere kirker arrangerer pilgrimsvandringer den 25. marts. Blandt 
andet Johannes Døbers Kirke i København og Fyens Stift.

København: Fra Johannes Døbers Kirke er der afgang kl. 7.00 til 
en tidlig morgenvandring gennem Vestre Kirkegård og Søndermarken. 
Vibeke Tuxen og Pilgrimsvandringsgruppen arrangerer turen, som er 
et led i sognets påskeprogram. Man slutter samlet med morgenmad 
i kirken inden gudstjenesten kl. 10.00.

Odense: I Odense er der pilgrimsvandring Palmesøndag fra Føns 
til Husby Kirke klokken 9.00 - 12.30. I Husby slutter deltagerne af med 
en lille gudstjeneste i Husby Kirke.  Der vil være kaffe og rundstykker i 
Grevindeskoven. Vita Andreasen leder vandringen, hvor man snakker 
om løst og fast under en »walk and talk« to og to.  Der vil også være 
en strækning, hvor man går i stilhed og lytter til naturens lyde, giver 
plads til tanker om livet, ens nærmeste - og Guds nærvær. ”På denne 
Palmesøndag sidst i marts håber vi på godt vejr og lejligheden til at 
nyde de første spæde forårstegn på ruten gennem Grevindeskoven 
og langs Lillebælt”, skriver Fyens Stift.

I København og Odense kan man Palmesøndag deltage i pil-
grimsvandring efterfulgt af morgenmad og gudstjeneste.

Søndag d. 25. marts 2018 kl. 
15.00 synger korene ved Vor 
Frelsers Kirke i Vejle ameri-
kansk kirkemusik, nemlig Leo-
nard Bernsteins ’Chichester 
Psalms’ for kor, harpe, orgel og 
slagtøj. Kl. 19.30 synger korene 
det samme værk i Vejen Kirke.

Leonard Bernsteins 100 års 
fødselsdag fejres netop i år ver-
den over. Bernstein er ikke mindst 
kendt som komponisten til musi-
calen West Side Story. Chichester 
Psalms i tre satser er fra 1965 og 
bygger på tekster fra det Gamle 
Testamente. Nogle af værkets 
karakteristika er anvendelsen af 
ledemotiv og ulige taktarter, og 
musikken er bl.a.inspireret af den 
jødiske folkemusik. Faktisk skal 
sangerne synge hele teksten på 
hebraisk! 

Korene synger desuden 3 fi ne 
korværker af andre amerikanske 
komponister på engelsk. Ved 
koncerten spiller harpenisten en 
7-satset solosuite af Hovhaness, 
mens organisten fremfører det 
mest kendte amerikanske orgel-
værk, skrevet af USA’s grand old 
man, Charles Ives. Sopranso-

Andagter til påsketiden Gospel-
gudstjeneste
2. påskedag d. 2. april kl. 16.30-
17.30 fejres påsken med en 
gudstjeneste, hvor hele Aaben-
raa GospelFamily medvirker i 
Sct. Nicolai Kirke i  Aabenraa.

Påskekoncerter 
i Vejle og Vejen

Organist Erik 
Linow dirigerer 
påskekoncerten.

Passionen Live i Emdrup Kirke
Performeren Klaus Højgaard Laursen vil sammen med professor 
Nicolai Winther-Nielsen opføre en recitation af bibelteksterne 
om Jesus’ dom, korsfæstelse og død. Teksterne suppleres med 
fortælling og musik i Emdrup Kirke i København Skærtorsdag.

Klaus H. Laursen fra www.bibelenlive.dk fremfører bibelteksterne 
ordret. Passionen i Emdrup Kirke vil foruden recitation også byde på 
fortælling og musik vævet sammen med spisning af påskelam, levende 
gudstjeneste og god tid til fordybelse. 

Første del af Passionen Live er en recitation af de store tekster om 
Abrahams ofring af Isak og fortællingen om den første påske, da Israel 
slagtede påskelammet. Derefter følger Markusevangeliets fortælling 
om de sidste dage i Jesus’ liv, hans død og opstandelse. Undervejs 
vil der være meditativ musik ved kirkens organist, Solveig Bach Tofft. 

Anden del af Passionen Live er en mere traditionel skærtorsdags-
gudstjeneste. Professoren tematiserer fodvaskning som et stærkt ritual 
indstiftet af Jesus. Det er stadig i brug i nogle kirker. 

Under tredje del af Passionen Live kan man få en samtale med 
en sjælesørger eller knæle i bøn og stilhed ved alteret. Man kan også 
på egen krop at opleve det gamle ritual med fodvaskning og få et 
stærkt indtryk gennem krop, sjæl og sind af, hvordan Gud helt konkret 
formidler syndernes forladelse. 

Passionen Live 1. del starter kl. 16.00 efterfulgt af middag. Kl.18.30 
er der aftengudstjeneste med 2. del af Passionen Live. Kl. 19.30 er der 
kaffe og dessert og kl. 20.00 samtale, fodvaskning, eller meditation i 
kirkerummet under 3. del af Passionen Live.

Klaus Højgaard Laursen kan 
recitere fl ere af Bibelens 
bøger udenad.

Professor Asger Chr. Højlund 
har skrevet en lille bog med 
korte andagter til brug i hel-
ligdagene fra Midfaste søndag 
til og med 2. påskedag. 

Andagterne er samlet i et 
lille hæfte, der kan afhentes på Menigheds-
fakultetet eller læses på Menighedsfakultets 
hjemmeside.

Bodil

listen ak-
kompag-
neres ved 
flyglet i 2 
Leonard 
Bernstein 
solosange 
fra Mass. 

 D e 
m e d v i r -
kende er 
Vor Frel-
sers Kir-
kes Ung-
domskor 
og The United Saviour Singers, 
som begge hører hjemme i Vor 
Frelsers Kirke. I alt er der godt 
60 sangere. Desuden medvirker 
sopranen Julie Vilstrup Kold, 
organisten og pianisten Claus La-
dekjær Wilson og slagtøjsspille-
ren Morten Hovgaard. Dirigenten 
for det hele er organist Erik Linow. 

Entre 50 kr. kontant.
Bodil
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
Skærtorsdag 29/3
08:05 Hjem til påske
Fra Jesus på korset til moderne 
påskefejring med familien. Hvorfor 
og hvordan fejrer vi danskere 
egentlig påske? 

19:05 De sidste dage i Jerusalem
Irsk dokumentar fra 2017.
(Jesus: Countdown to Calvary)
Uanset religiøs overbevisning eller 
mangel på samme benægter ingen 
Jesus af Nazareths enorme be-
tydning for verdenshistorien, især 
omstændighederne omkring hans 
død. Den britiske skuespiller og 
tidligere teologistuderende, Hugh 
Bonneville, rejser til Jerusalem, og i 
samtaler med forskere og religiøse 
ledere rekonstruerer han ugen op 
til Jesus’ død og reder de kompli-
cerede politiske tråde ud, der førte 
til hans korsfæstelse.

Langfredag 30/3
14:00 Gudstjeneste fra Heden-
sted kirke.
Jesu syv korsord danner sam-
men med refl eksioner, salmer og 
korværk en liturgisk gudstjeneste, 
der vil understrege den mørke og 
dybe stemning, der kendetegner 
Langfredag. Kirkens voksenkor 
synger under ledelse af organist 
Anni Poldrugatsch sammen med 
kirkesanger Tore Asbjørn Hansen 
Sognepræst Thea Køllgaard Olsen 
er liturg.

14:45 Introduktion til De Kristnes 
Påske
Sognepræst Kirsten Kruchov Søn-
derby fortæller om kristendom-
mens vigtigste højtid, påsken. 
Her fejrer de kristne Jesu død og 
opstandelse. Hun beretter om den 
religiøse baggrund for højtiden med 
et personligt strejf.

19:05 Biblens gåder - Ligklædet i 
Torino. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible). Ligklædet 
i Torino er et af historiens mest 
kontroversielle relikvier. På klædet 
anes et billede af en korsfæstet 
mand, der hævdes at være det 
eneste eksisterende billede af 
Jesus. Klædet er i 1990’erne blevet 
undersøgt af tre af verdens bedste 
laboratorier, der alle har dateret 
det til at være fra middelalderen 
og dermed dømt det til at være et 
middelalderligt falsum. Men ikke 
alle har accepteret denne konklu-
sion. Professor Fant fra Padua har 
gennemført sine egne test, der har 
sået tvivl om de første dateringer.
 
23:00 De frelste
Den danske missionshistorie 
igennem 100 år.
Vi følger en af de første danske 
missionærer, Niels Brønnum, og 
hans kone til Nigeria i 1913, hvor 
de ønsker at udbrede kristendom-
men og bygge et bælte mod islam.
Her mere end 100 år senere er 
Rikke den sidste danske missionær 
tilbage i Nigeria - men med en 
aktiv kristen menighed i området. 
Filmen hører vidnerne fra dengang 
til nu og tager brug af et unikt ar-
kivmateriale, der aldrig har været 
tilgængeligt før.

Lørdag 31/3
19:45 Før Søndagen
De danske salmer er en uudtøm-
melige kulturskat. I ”Før søndagen” 
fortolker kendte danskere og DR’s 
ensembler den danske salmeskat
i ord og musik - én salme ad gan-
gen. I aften tager skuespilleren 
Bodil Jørgensen fat på salmen 
”Krist stod op af døde”.

Påskedag 1/4
14:00 Gudstjeneste fra Heden-
sted kirke. Sognepræst Morten 
Seindal Krabbe er liturg og prædi-
kant Påskedag, hvor klokker ringer 
mod sky og fortæller opstandelses-
budskabet. Medlemmer af menig-
heden læser tekster fra evangeliet.
Sendes også 2. påskedag kl. 8.30.

DR3
12:10 Jesus’ unge soldater (1:4)
Denne serie giver et unikt indblik 
i et voksende miljø af unge in-
dremissionske kristne i Danmark. 
Peter drømmer om at ryge smøger 
og drikke kaffe i himlen, men er 
ked af at skulle undvære sine 
ikke-kristne venner og skolekam-
merater. I forsøget på at få fl ere 
med til festen i himlen missionerer 
Peter i Vejles natteliv, hvor han 
beder for fremmede han møder på 
gaden. Cecilie er ny i sin tro, hun 
har haft en hård opvækst med vold 
og hash, men mødet med Gud har 
ændret hendes liv. Det er ikke nemt 
at være den nye i et stærkt fælles-
skab, som de fl este har været en 
del af hele deres liv. Sendes også 
lørdag 31.3 kl. 10.15.

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.

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

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

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

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

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

Påsken på P1 - DR Radio 

Skærtorsdag 29/3
09.54 Gudstjeneste
Sct. Pauls Kirke, Københavns 
Stift. Skærtorsdag.  
Prædikant: Kathrine Lilleør.
11.03 Tidsånd
Om historie og tro. Om hvor vi 
kommer fra, og hvor vi er på vej 
hen. (Sendes også 21.03, fredag 
5.03, lørdag 19.03 og søndag 
21.03).
14.03 I korsets tegn 1:8 - Mis-
sion. Værterne Charlotte Rørth 
og Mikael Jalving kigger i dette 
program nærmere på kristen 
mission, som den praktiseres 
på forskellig vis i Danmark i dag.
Sendes også fredag 7.03.

Langfredag 30/3
09.54 Gudstjeneste
Sct. Pauls Kirke, Københavns 

Stift. Langfredag.
Prædikant: Kathrine Lilleør.
14.03 I korsets tegn 2:8 - Pil-
grimsfærd. Sendes også man-
dag kl. 7.33.

Lørdag 31/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
13.03 I korsets tegn 3:8 - Tro i 
hverdagen. (Sendes også man-
dag 14.33 og 1.33)
19.03 Tidsånd
(Genudsendelse fra torsdag).
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Påskedag 1/4
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Sct. Pauls Kirke, Københavns Stift. 
Påskedag. 

Prædikant: Kathrine Lilleør.

2. påskedag 2/4
06.03 Audiens: Den færøske tro
Mange sætter troen på Færøerne 
i forbindelse med konservatisme 
og præster, der nægter at vie 
homoseksuelle og fraskilte. Men 
hvordan ser færingernes tro egent-
lig ud?
09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Sct. Pauls Kirke, 
Københavns Stift. 2. Påskedag.
Medvirkende: Prædikant: Kathrine 
Lilleør.
22.03 I korsets tegn 4:8 - Fri-
kirker

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

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

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.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sen-
des på dansk, svensk, norsk 
og  engelsk. Det danske pro-
gram Ordet sendes: Lørdag 
kl. 18.30, Søndag kl. 10.30, 
Mandag kl. 18.30, Tirsdag kl. 
10.30. Sendes også på www.
lifestyletv.dk

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

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

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 
grader E= øst. Engelsk kanal. Un-
dervisning / forbøn for syge. Eks-
tra parabol muligvis nødvendig. 
Program og teknisk support: www.
revelationtv.com

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

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

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 Ungdomsradio): 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

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/

INVITATION  TIL  AT  LEVE  I  TRO

Følg

R E D I G E R E T A F 
ANDREAS ØSTERLUND NIELSEN, DANIEL HOUGAARD OG KRISTIAN NAKSKOV KAPPEL

TILGIVELSENS 
PRÆMIS
CHRIS BRAUNS

Pak tilgivelse ud
med Bibelens svar på
komplicerede spørgsmål 
til heling af dybe sår

HVORFOR DET ALDRIG HAR VÆRET MENINGEN 

AT KRISTENDOMMEN SKULLE VÆRE ENKEL

K R I S H  K A N D I A H

FØLG MIG
Samling af essays, beretninger og artikler skrevet til alle, der er optagede af, 
hvordan børn, unge og voksne kan blive ledt ind på troens livsvej og blive 
vejledt, så troen når ud i alle dele af verden og den enkeltes liv.
Bogen henvender sig til præster, menighedsrådsmedlemmer, forældre, ledere i 
kirkeligt børne- og ungdomsarbejde og i kirkelige organisationer.
Redigeret af Andreas Østerlund Nielsen, Daniel Hougaard 
og Kristian Nakskov Kappel

TILGIVELSENS PRÆMIS
Af Chris Brauns
Bogen behandler en af de vigtigste men også mest udfordrende sider af livet 
- tilgivelsen. En af bogens pointer er dens skelnen mellem ’automatisk’ og 
’betinget’ tilgivelse - at automatisk tilgivelse ikke blot er usundt, men heller 
ikke er bibelsk. Bogen er bygget pædagogisk op med 
opsamlende konklusioner i slutningen af hvert kapitel 
og kan med fordel bruges i studiegrupper.

Bestil på mediacellen.dk eller 4615 0188

NYE BØGER 
TIL TANKERNE . TIL TROEN . TIL LIVET 

HVORFOR? 
- Hvorfor det aldrig har været meningen, at kristendom skulle være enkel
Af Krish Kandiah

den kristne tro. Hvad nu, hvis kristendommen har overlevet så længe - ikke på 
trods af, men netop på grund af dens tilsyneladende modsigelser?
Originaltitel: PARADOXOLOGY
- Udgivet i samarbejde med Dansk Oase

CANDY FLOSS 
af Signe Voldby,  præst i Græse/Sigerslevvester, Frederikssund
Andagtsbog for børn i alderen 5 til 10 år. I bogen deler Signe ’sjove minder, 
mærkelige historier og dejlige bibelvers.’ Bogen kan også være en inspiration 

og til børnegudstjenester.

229,-

190,-

199,-

180,-
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En fortælling af Gert Grube

En sigøjnerfamilie havde søgt 
ly for natten i et gammelt 
hus. Udenfor var det koldt 
og blæsende, og sneen lå 
som et hvidt tæppe hen over 
markerne. Familien tilhørte 
et folk, som hele tiden var på 
vandring. Deres hjem havde 
været de åbne vidder, men et 
sygt barn havde ført dem til 
dette hus, hvor en eneboer 
gæstfrit havde budt dem in-
denfor.

Faderen sad nu og spillede 
på et gammelt klaver, som stod 
i huset, mens resten af familien 
prøvede på at indrette sig så godt 
som muligt. Trods mange strabad-
ser var de fl este familiemedlem-
mer sunde og raske. Dog havde 
det yngste familiemedlem, en 
pige på femten, pådraget sig en 
alvorlig sygdom, der tvang hende 
til at hvile sig meget. Opholdet 
i huset var lidt af en lettelse for 
hende, da hun til sidst under den 

omflakkende tilværelse havde 
haft det forfærdeligt.

Mange nætter havde de tilbragt 
under åben himmel.

Aida hed pigen. Hun havde el-
lers været et aktivt pigebarn, og 
hendes kønne, mørke øjne var 
altid på opdagelse. Det sorte hår 
faldt i bølgende lokker ned over 
skuldrene. På den ene overarm 
havde hun for nogle år siden fået 
tatoveret en lille fugl. Dette var 
blevet en familietradition, fordi 
man følte sig frie som fuglene. 

Pigen var meget musikalsk og 
gik før sygdommen næsten altid 
og nynnede på en sang, men det 
var der nu lagt en dæmper på.

Hun havde fundet en plads 
ved et vindue, hvorigennem hun 
kunne se ud på de sneklædte 
marker. Mens hun lå her og hvi-
lede sig på den gamle hømadras, 
lyttede hun til faderens muntre og 
lette melodier, der livede lidt op i 
hendes triste sind.

Der havde efterhånden dan-
net sig iskrystaller på den frosne 

rude. Hun studerede dem nøje og 
lod fantasien løbe. Iskrystallerne 
lignede isblomster, og i den ene 
side syntes hun, krystallerne 
forestillede en engel, der gik på 
gyldne skyer. Midt på ruden var 
en orangegul plet. Det var den 
nedgående sol, hvis stråler blev 
brudt på ruden, så det næsten 
lignede en gul rose omsluttet af 
regnbuens farver. Havde det væ-
ret muligt, ville hun have plukket 
den gule rose og indåndet dens 
duft. Længe lå hun og kiggede 
på rosen. Hun skimtede også en 
lille fugl, der hoppede rundt i et 
træ udenfor. 

”Ak ja!” tænkte hun, ”fri som 
fuglen, men nu er jeg bundet til 
en sygeseng.” Så døsede hun hen 
med en febervarm pande. 

Medens hun sov, drømte hun, 
at hun blev ført ud på marken 
udenfor huset. Der var fyldt med 
isblomster, som i vinden blev ka-
stet mod hinanden og fremkaldte 
små vemodige melodier. Midt i det 
hele sås en fl od, som var frosset 

til. Det var som en ond magt med 
et trylleslag havde forvandlet den 
livgivende fl od til skruede ismas-
ser. Også vandfaldet var stivnet, 
og det var begyndt at blive halv-
mørkt. Hun frøs og kiggede rundt 
efter et skjulested.

”Jeg kender dine 
vanskeligheder, men 

jeg vil løfte dig op og 
give dig indsigt i livets 

hemmeligheder...”

Pludselig var det, som om 
mørket spredtes, og et underligt 
lysskær viste sig for hende. Efter-
hånden antog lyset en bestemt 
form, der blev til en skikkelse. En 
engel var det vist – majestætisk 
som Gud selv. I højre hånd holdt 
den et kors, hvormed den pegede 
op mod himlen.

”Se til himmelens fugle!” sagde 
englen, ”jeg kender dine van-
skeligheder, men jeg vil løfte 
dig op og give dig indsigt i livets 
hemmeligheder. Når du lægger 

mærke til fuglenes liv og færden, 
vil du opdage ting, du aldrig før 
har set. Brug dine øjne godt og 
tag ved lære, for nogle øjne ser, 
hvad andre ikke ser, men ser du 
noget, så tro det kun trygt. Himlen 
vil svare dig, for den er lige over 
dig. Så løft blikket.”

Med disse ord forsvandt det 
kraftige lys, men det efterlod en 
vidunderlig varme og fred. Alt var 
nu så stille, men pludselig blev 
stilheden brudt igen af en lille 
fugl, der hoppede rundt i et træ 
og kvidrede. Pigen rakte sin hånd 
ud for om muligt at fange dens 
opmærksomhed. Med ét fl øj den 
over og satte sig på hendes hånd.

”Hvad er du for en fugl?” spurg-
te Aida nysgerrigt. 

”Jeg er regnbuefuglen,” kvid-
rede den tilbage. ”Da skaberen 
skulle navngive os fugle, sad 
jeg alene tilbage og havde ikke 
fået noget navn. Jeg undskyldte 
det over for mig selv med, at det 
nok var, fordi jeg var så lille og 
ubetydelig, men jeg kom hurtigt 

på andre tanker.”
”Du skal hedde regnbuefugl,” 

sagde skaberen, ”og synge om 
min bues betydning. Regnbuen 
er sat på himlen for at vise men-
neskene, at mine løfter holder, og 
min trofasthed er stor.”

”Ser du,” kvidrede fuglen vi-
dere, ”landet har i lang tid været 
plaget af mørkets fyrste. Hvis 
du møder hans drage, kan du 
se, at dens skæl faktisk består 
af blodplettede skjolde, som 
den har franarret menneskene. 
De går hjælpeløse omkring, for 
et menneske uden skjold er en 
sikker taber. De mangler blodets 
beskyttelse. 

Hver aften sendes en sort rytter 
gennem området for at anbringe 
isblomster i krystalvasen på alte-
ret i klosteret derovre. Ingen tør 
standse rytteren i hans arbejde.

Lige så længe der er isblomster 
i klosterets vase, vil der være 
koldt og mørkt. Al viden om livets 
hemmelighed er gået tabt. Kun 
os, himmelens fugle og regnbuen 
viser endnu et genskin af tilværel-

Slip glæden løs
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sens mening. Det er lykkedes den 
sorte rytter at tryllebinde menne-
sker, forvandle markens blomster 
til isblomster, men os fugle og 
regnbuen kan han ikke gøre for-
træd. Også dragen prøver at spy 
ild imod os, men regnbuen vender 
altid tilbage, og så snart jeg ser 
regnbuen, synger jeg skaberens 
pris, for hans løfter er mange, og 
hans trofasthed er stor.”

”Så lær nu af mig,” fortsatte 
fuglen til pigen, ”slip glæden løs 
og gør verden smuk.”

”Jamen, jeg er slet ikke glad,” 
svarede pigen, ”tværtimod tynger 
sorgen mit hjerte. Jeg må jo først 
fi nde glæden.”

”Du har ret,” føjede fuglen til, 
”men hør nu her – da jeg fi k mit 
navn, hørte jeg skaberen sige, at 
der var tre ønsker forbundet med 
en regnbue. Enhver ville få øn-
skerne opfyldt, såfremt ønskerne 
ikke var forbundet med egen 
vinding. For vil du kun glæden 
eje, da kommer du til kort, men 
vil du glæden bringe, da bliver 
alting stort. 

Vel, mere må jeg ikke sige. 
Din lydighed skal vise, hvad 
der senere skal ske.” Fuglen fl øj 
tilbage i træet.

I det samme så hun regnbuen 
som en mægtig himmelport. Hun 
ville prøve at gå ind ad den og 
lægge mærke til fuglene, så skulle 
hun nok fi nde glæden!

”Hjælp mig med at fi nde den 
gule rose,” sagde hun stille frem 
for sig. Det måtte da være et godt 
ønske. Straks så hun en rosen-
busk henne på marken.

”Det betyder døden at betræde 
mit område,” hørte hun pludselig 
den sorte rytter råbe truende. Hun 
turde derfor ikke rigtig træde ud 
mellem isblomsterne, men da 
hun i det samme så regnbuen, 
overvandt hun sin angst. Beslut-
somt banede hun sig vej gennem 
blomsterne, som rev i hendes tøj 
og hud, og samtidig var det, som 
hørte hun blomsterne synge or-
dene: ”Befri os, befri os, så vi igen 
får vores duft og farve tilbage. Vi 
fryser, vi fryser.” 

”Du skal tale i lyset, 
hvad jeg har sagt dig 
i mørket,” hørte hun 

som en mægtig befa-
ling i drømmen.

Hun ville så gerne hjælpe, 
men hvordan? Hun stod nu foran 
rosenbusken, hvori hun kunne se 
en gul rose gemme sig. Den var 
helt nede ved jorden bag masser 
af grene med torne. Hun bøjede 
sig dybt ned og førte armen ind 
til rosen, men tornene satte sig 
fast i ærmet. Det var som om 
uhyggelige fangarme holdt hende 
fast. Det måtte være en del af den 
mørke fyrstes forbandelse. Hvad 
skulle hun gøre?

Hun havde kun fremsat et 
ønske, så hun ville benytte sig af 
nummer to. 

”Åh, hjælp mig at plukke rosen 
og få den anbragt i klostrets vase,” 
sagde hun, mens hun skimtede 
regnbuen på himlen. I det samme 
bøjede grenene sig til side, og hun 
kunne uden besvær plukke rosen. 

Åh, hvilken herlig duft. Hun kunne 
ikke lade være med at snuse til 
den, mens hun løb hen til klostret.

Da hun nåede frem fik hun 
hurtigt smidt isblomsterne væk 
og anbragt rosen i deres sted. 
Krystalvasen blev igen anbragt 
på alteret. Nu ville den sorte 
rytter ikke mere være i stand til 
at nå klosteret, og dragen ville 
ikke kunne fjerne fl ere skjolde fra 
mennesker. 

Hun så ud af klosterets vin-
due. Regnbuen var der, og den 
frosne flod og vandfaldet var 
begyndt at bevæge sig igen, men 
isblomsterne havde endnu ikke 
forvandlet sig. 

Hun gik tilbage til alteret og 
betragtede den fl otte alterdug, 
hvorpå der med dybrøde bogsta-
ver stod ”PAGTENS BLOD”. På 
alterets forhæng var der indsyet 
en pelikan, en moderpelikan, der 
lod sine unger die af sit blod, for at 
de kunne overleve. Selv så mode-
ren ud til at dø. ”Større kærlighed 
har ingen, end den, der sætter 
livet til for sine venner,” stod der 
med små bogstaver forneden. 
Hun havde et ønske tilbage. 

Nu vældede pigens tredje øn-
ske op i hende: ”Hjælp mig med 
at slippe glæden løs,” sagde hun.

Hun fik øje på et billede af 
en korsfæstet mand. ”Fredsfyr-
sten” stod der. Han havde en 
tornekrone på hovedet, som 
mindede hende om tornebuskens 
fangarme. 

Nu forstod hun, at Fredsfyrsten 
frivilligt havde ladet sig torne-
krone og dermed besejret både 
kulde og mørke. Han var rosen, 

hvorfra al kærlighed kom. ”Se hen 
til ham og strål af glæde,” læste 
hun et sted på altertavlen.

Hun så et guldbæger og en lille 
bakke med brød. Nu forstod hun, 
at PAGTENS BLOD befandt sig i 
bægeret. Hun ville gøre som peli-
kanungerne og drikke af bægeret 
med vinen, som symboliserede 
blodet. Hun tog mod til sig, drak 
og tog et stykke brød til, for på 
den måde at tage imod den sejr, 
fredsfyrsten havde vundet for 
hende. Hun følte sig straks bedre 
tilpas, og nu kendte hun pludselig, 
hvad glæde var og kunne derfor 
også slippe den løs.

Uden for klosteret var alt under 
forvandling. Vandfaldet lignede 
sølvbånd i sollyset, og hvor hun 
gik, forvandlede isblomsterne sig 
til de mest vidunderlige blomster. 
Den mørke fyrstes magt var 
brudt. Hun erfarede, at håbet ville 
spire, når frygten jages på fl ugt. 
Godt hun ikke lod sig skræmme. 
Hendes tur gennem isblomsterne 
betød jo ikke døden, men livet, ja, 
liv i overfl od.

”Se til himmelens fugle” råbte 
hun til alle, der kom forbi. Alle 
skulle vide, hvad hun havde set. 
Regnbuen, rosen, forbandelsens 
busk, fredsfyrsten og PAGTENS 
BLOD. Overvældet af en indre 
glæde og fred satte hun sig under 
et stort træ, hvorfra der lød mas-
ser af fuglekvidder.

”Du skal tale i lyset, hvad jeg 
har sagt dig i mørket,” hørte hun 
som en mægtig befaling i drøm-
men.

Da hun vågnede, var hun me-

get forvirret. Hun lå jo her på sin 
hømadras. Var det hele kun en 
drøm? Nej, hun følte, at drømmen 
var givet hende, for at hun skulle 
bruge den.

Hun så på ruden. Isblomsterne 
og den gule rose var væk, men 
fuglen sad endnu derude og 
kvidrede løs. Den med regnbuens 
farver. 

”Se til himmelens fugle,” røg 
det ud af hende. Samtidig fi k hun 
øje på sin lille tatoverede fugl 
på armen. Aldrig før havde hun 
kigget så nøje på det lille symbol. 
Hun havde før tænkt på at få det 
fjernet, men nu skulle det blive og 
minde hende om visdommen fra 
fuglenes verden. Regnbuefuglen 
og pelikanungerne. 

”Du vendte min sorg 
til dans”

Pludselig mærkede hun, at hun 
stadig var svækket, men så viste 
en fl ot regnbue sig i vinduet. Be-
gejstringen fra drømmen havde 
tændt en glød i hendes indre. 
Himlen ville svare og ikke narre. 
Så hun besluttede at bede til 
ham, hun havde set på korset i 
klosteret.

”Fredsfyrste”, bad hun ”led 
kraften fra dit blod ind i mine årer.” 

Forvandlingen var mærkbar 
både indefra og udefra. Det var 
som om projektiler med PAG-
TENS BLOD blev skudt ind i 
hende. Himmel- og hjertebånd 
blev knyttet sammen, og gud-
dommelige kræfter strømmede 
igennem hendes årer. 

Den almægtige havde givet 
hende et varmt håndtryk, følte 

hun, og troen på det livgivende 
og beskyttende blod var ved at 
forvandle hendes syge legeme. 
Igennem blodet var Fredsfyrsten 
blevet hendes bror, konge, mester 
og herre.

”Se til himmelens fugle, og 
læg mærke til regnbuen!” råbte 
hun begejstret til andre i huset, 
”de kan lære os livets hem-
meligheder.” Resten af familien 
stod målløse. De vidste jo ikke, 
at nogle øjne ser, hvad andre 
ikke ser. I hendes hjerte brændte 
der nu en ild efter at fortælle om 
PAGTENS BLOD.

Hun stod op og sang, mens 
faderen spillede til: ”Du vendte 
min sorg til dans, løste min sør-
gedragt, hyllede mig med glæde. 
Dit bord er livets bord for alle. Det 
blod, som giver mig styrke fra dag 
til dag. Det skal aldrig miste sin 
kraft – heller ikke i dag. Dit blod 
gjorde mig fri, fri som fuglen.”

Fredfyrstens blod havde givet 
hende liv og lægedom. Hun var 
virkelig glad. Gennem sang og 
musik ville hun frigøre sin taknem-
melighed. 

Hun var fri, fri som fuglen. Hun 
ville synge i lyset, hvad hun havde 
set og hørt i mørket. Hun ville 
slippe glæden løs og gøre verden 
smuk, for livets gåde var nu løst 
for hende og familien.

Hver gang familiens vej senere 
gik forbi en kirke, gik de ind og 
deltog med glæde i gudstjenesten 
og den hellige nadver, hvor de 
takkede for alt det, Fredsfyrsten 
havde gjort i deres og datterens 
liv. 

Uden for klosteret var 
alt under forvandling. 

Vandfaldet lignede  
sølvbånd i sollyset, og 

hvor hun  gik, for-
vandlede isblomsterne  

sig til de mest vidun-
derlige blomster. 



Skæve vinkler af Torben Osted
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1. Hvornår blev ligklædet reddet fra en brand? 

A: I 680;  B: I 1204 eller C: I 1532 e. Kr.

2. Professor Avinoam Danin fandt pollenaftryk fra fi re planter på lig-

klædet. Hvor vokser planten Capparis aegypti? 

A: Mellem Jerusalem og Hebron; B: Nær Cairo eller C: Ved Det Døde Hav

3. Hvad er hovedårsagen til, at mange eksperter afviser Kulstof 

14-dateringen af klædet fra 1988? A: Prøverne blev taget fra en ’usynlig 

lapning’ på ligklædet af nyere dato; B: Der var uenighed om metoden til 

dateringen eller C: En tidligere C-14 undersøgelse (fra STURP-teamet) 

daterede klædet helt anderledes.

4. Hvornår udtalte italieneren Secundo Pia: ”Jeg har set Guds an-

sigt!”? A: I 1988; B: I 1898 eller C: I 2015

5. Hvor mange fotos tog STURP-forskerne af ligklædet i Torino i 1978? 

A: 20.000; B: 25.000 eller C: 30.000?

6. Hvor mange grene af videnskaben repræsenterede de 400 forskere 

fra STURP-undersøgelsen? A: 20; B: 50 eller C: 60

7. Ligklædet har aftryk af romerske mønter fra år 29-31 e. Kr., som 

var placeret på den afdødes øjne. Hvor mange forskerhold er nået 

denne konklusion? A: Tre; B: Mindst fem eller C: Mindst syv

Derfor får fl ere 
Udfordringen i 
påskeugen...
Udfordringen er normalt en avis, man holder i abonnement. 
Den sendes ud over hele landet hver søndag morgen.  

Vi på redaktionen – og mange af læserne – synes, at fl ere 
burde kende denne unikke kristne avis, hvor du kan læse meget 
af det, som forties i de store medier. 

Vi opfordrer to gange om året læserne til at dele henholdsvis 
julenummeret og påskenummeret ud til venner og bekendte for at 
markere de store højtider.  Og det er der en del, der gør.

Derfor kommer denne avis ud til mange fl ere.

Hvad er det, der er så specielt ved Udfordringen?
Ja, du behøver nok ikke at bladre ret mange sider, før du fi nder 

ud af, at det er en avis, der handler om tro og kristendom. Og 
forhåbentlig på en interessant måde.

De fl este af os danskere er jo medlem af Folkekirken eller en 
af frikirkerne, så det burde jo kunne interessere mange af os.

Men faktisk prøver vi at lave avisen, så den også er en udfordring 
til dem, der ikke er så kirkelige. Eller som er ateister, muslimer 
eller bare tvivler lidt på det hele.

Jeg glæder mig især over, at vi i dette nummer bringer den 
bog, vi har udgivet om det berømte ligklæde i Torino. Den fortæller 
om årtiers seriøs videnskab, der bekræfter, at:

• Evangeliernes beretning er sand også i detaljer
• At Jesus stod ufattelig meget igennem for vores skyld 
• At Jesus blev vakt til live gennem en udladning af kraft, 

som afspejler sig i det mærkelige 3D-fotografi  på klædet.
Jeg synes, det er vildt spændende. Både som journalist, der kan 

li’ at researche, og som kristen. Gud er værd at tro på!

Udfordringen er i øvrigt en selvejende institution - helt 
uafhængig af alle kirker og organisationer. Faktisk er avisen kun 
forpligtet på at udbrede evangeliet - dvs. den kristendom, som du 
kan læse om i Ny Testamente. 

Avisen opstod i 1973. Først som gadeavis i hippietiden i Kø-
benhavn, så som månedsavis og fra 1986 som ugeavis. Vi er nu 
allerede i den 46. årgang. Men stadig udfordrende.

I denne påskeavis fortæller vi især om den store 
højtid - påsken. Vi håber naturligvis, at fl ere får lyst 
til at holde Udfordringen hver uge. 

Glædelig påske!

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Ja tak, jeg vil prøve Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr.  
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.

Mit navn er:
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Adresse: __________________________________________________

Postnr._________ By:________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _____________________________________

Hvis du inden 1. maj bestiller et abonnement (ikke 
gratis prøve-abonnement) vil vi gerne give dig fi l-
men ”Son of God” som en velkomstgave så længe 
lager haves. (Værdi 98 kr. + porto)

Du kan også bestille på hjemmesiden eller bare 
skrive en mail til mail@udfordringen.dk 

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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Udfordringens påske-
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