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Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

Forfatterne trækker her nøg-
ternt de overraskende fakta 
frem, som viser, at det VAR 
Jesus, der lå i ligklædet. 

Velegnet til tvivlere og atei-
ster. Men vil også glæde den 
troende! Illustreret i farver.
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Den fælles kristne ugeavis

Knud Børge Nielsen mistede sin hustru Lillian under 
stormen i oktober 2013. – Læs interviewet side 3.

K.B. Nielsen har gemt JydskeVestkystens forside fra dagen derpå, som viste ødelæggelserne. Lillian (th.) fi k taget ned over sig og kom aldrig til bevidsthed igen.  
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Tidligere landmand, Tanzania-
missionær, håndværker og nu 
børnekonsulent i Luthersk Mis-
sion, Kristian Larsen, Gistrup, 
fylder 50 den 28. april.

Den kommende fødselar har 
siden april 2017 været ansat 
som børnekonsulent for Luthersk 
Mission i Vestdanmark. Sammen 
med sin familie bor han på et 
nedlagt landbrug i Gistrup syd for 
Aalborg. Herfra kører han blandt 
andet rundt med ”Boblen” – en 
stor varevogn med en hoppeborg, 
et oppusteligt telt, båludstyr og 
et dukketeater, der bruges til at 
fortælle børn om den kristne tro. 

Han brænder for at fortælle 
evangeliet på en enkel og letfor-
ståelig måde for både børn og 
voksne, for som han siger: ”Hvis 
man taler om Gud, så børnene 
kan forstå det, så er der en god 
chance for, at vi alle sammen 
forstår det.” 

Børn og mission 
Kristian Larsen er uddannet 

landmand og født og opvokset i 
det nordjyske – på et landbrug 

mellem Nibe og Løgstør. 
Fra 1997-2011 var han og 

hans kone, Berit, udsendt som 
missionærer i Tanzania, hvor 
de arbejdede med udgivelse og 

distribution af kristne bøger for 
Luthersk Missions forlag Soma 
Biblia. I 2008 oprettede parret 
børnebladet ”Twende”, som sta-
dig udgives i Tanzania i dag som 

det eneste kristne børneblad i 
landet. Bladet indeholder inter-
views, tegneserier, konkurrencer 
og fortællinger om Jesus – og 
børnene elsker det!

Siden familien kom hjem fra 
Tanzania, har Kristian Larsen 
arbejdet som selvstændig med at 
oversætte fra swahili til dansk og 
har også haft sit eget håndvær-
kerfi rma. At han har hænderne 
skruet godt på, er til glæde på 
mange børnelejre, når der skal 
bygges bivuakker eller fl ikkes en 
kano sammen. 

Ud over  fami l iens  egne 
børn Jonathan på 22, Johanna på 
20 og Elisabeth på 17 har familien 
i nogle år været afl astningsfamilie 
gennem kommunen for tre børn, 
nu i alderen 14-17 år. 

Da parret netop har fejret sølv-
bryllup, holdes fødselsdagen stille 
og roligt i familiens skød.

   Karin Borup Ravnborg 

Nye fritidsforkyndere i IM
Ph.d. studerende Enok Johannes 
Haahr Skjølstrup, Aalborg, er ansat i 
en tjeneste som fritidsforkynder i Indre 
Mission fra den 1. april 2018. 

Enok Haahr Skjølstrup har en kandi-
datgrad i fysik og matematik fra Aalborg 
Universitet. Han er er 28 år og gift med 
Natascha. 

Lærerstuderende Sebast ian 
Schoop Tvilling, Aalborg, er ansat i 
en tjeneste som fritidsforkynder i Indre 
Mission fra den 1. april 2018. 

Pilgrimspræst Jette Dahl er død
Tidligere sognepræst i hhv. Rand-
lev-Bjergager og Aastrup-Vons-
bæk Pastorat, Jette Dahl, døde 
den 15. april. Hun var ansat som 
stiftspræst for åndeligt søgende 
og hospitalpræst i Esbjerg, indtil 
hun for få måneder siden blev 
pensioneret. Hun blev dog igen 
ramt af alvorlig sygdom og døde, 
kun 65 år gammel.

Jette Dahl var sognepræst i Rand-
lev-Bjergager fra 1979-1992. Her-
efter var hun lærer i kristendom på 
Haderslev Statsseminarium, før hun 
igen blev præst i Aastrup-Vonsbæk 
fra 1994-2004. 

Da hun i 2004 søgte sin afsked som sognepræst, skyldtes det  
ønsket om at kunne bruge mere tid på at yde sjælesorg og hjælp 
til åndeligt søgende.

Herefter begyndte Jette Dahls arbejde med pilgrimsvandringer 
i ind- og udland, retræter og meditationskurser. Hun har fx holdt 
kurser og retræter med fokus på de 7 pilgrimsord: Langsomhed, 
Bekymringsløshed, Frihed, Enkelthed, Stilhed, Spiritualitet og Fæl-
lesskab. Hun skrev også fl ere bøger, bl.a. ’Troens lethed’, ’Træer 
og buske i landskabet’, ’Faste - ganske enkelt’ og ’Jesusbilleder’.

I 2011 blev Jette Dahl  ansat i Ribe Stift med særlige opgaver 
som stiftpræst for åndeligt søgende og hospitalspræst ved det 
psykiatriske hospital. Hun havde denne stilling, indtil hun for få 
måneder siden søgte sin afsked. 

Jette Dahl havde et stærkt ønske om at nå de mange åndeligt 
forvirrede danskere med evangeliet. Hun var ikke afvisende overfor 
tanken om reinkarnation, men satte dog grænsen ved medvirken i 
dyretelepati som det, der foregik i Gislinge Kirke sidste år.

Jette Dahl var gift med Jesper, og de har sammen datteren Julie.

Jette Dahl blev begravet fra Vonsbæk Kirke den 21. April.
Bodil

LM-børnekonsulent 
og handyman fylder 50

Kristian Larsen kører rundt til børnearbejdet i aktivitetsbilen 
’Boblen’, som indeholder bl.a. et dukketeater og en hoppeborg.  

Tidl. formand for Promissio 70 år
Sognepræst i Kingo-Samuel Sogn 
Hans Peter E. Nohns fyldte 70 år 
den 18. april. 

Hans Peter Nohns, som stammer 
fra Vestjylland, er teologisk kandidat 
fra Aarhus Universitet og Menigheds-
fakultetet. Han blev ansat i Kingo 
Sogn på Nørrebro i Kbh. i 1984. 

Hans Peter Nohns har været 
engageret i bestyrelsen for Dansk 
Ethioper Mission (nu Promissio) i 
20 år, heraf i 11 år som bestyrel-
sesformand. Han har også i en årrække været medlem af repræ-
sentantskabet og bestyrelsen for Menighedsfakultetet. Samtidig 
har han i en periode været missionærprovst for Indre Mission i 
Storkøbenhavn, ligesom han har været med i Dansk Missionsråds 
repræsentantskab.

Hans Peter Nohns, som bliver pensionist med udgangen af april, 
er gift med Helen, og de har to voksne børn. Søndag d. 22. april 
er der afskedsgudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost. Der vil 
være indsamling til Promissio, oplyser Kingo Kirke.

Bodil

Enok Johannes H. 
Skjølstrup

Profetisk konference om vækkelse
Vær med til at gøre Danmark 
og dig selv klar til vækkelse.

Sådan lyder opfordringen til 
at deltage i en gratisk profetisk 
konference i Roskilde Frikirke 
den 25.-26. april. Arrangøren 
er Oplysningsforbundet Break-
Through, som bl.a. består af en 
bedegruppe i Holbæk.

Kirken skal vågne op
Flere profetier siger, at den 

danske kirke skal vågne op og 
gøre sig klar, fordi Gud vil sende 
vækkelse over nationen. Men 
vækkelsen kræver forberedelse.

”Visionen er at lytte til, hvad 
Gud vil sige til nationen, byerne 
og den enkelte, så vi sammen kan 
høre, hvad vi skal gøre for at blive 
klar til vækkelse. 

Konferencen foregår i Roskil-
de, fordi bedegruppen bag arran-
gementet har fået åbenbaringer 
ud fra historiebøgerne”, forklarer 
daglig leder af BreakThrough, 
Betina Enemark.

Fortidens synder
Bedegruppen har bedt in-

tensivt for Holbæk, kongeriget 
Danmark og Jerusalems fred de 
sidste fi re år. Gruppen har set i 
historiebøgerne, at i 1200-tallet 
inviterede Holbæk by en gruppe 
munke til Holbæk. Munkene gik 
rundt i gaderne, hvor de bad for 
mennesker og bragte helbredelse 
og lægedom, men efter nogen tid 
blev munkene smidt ud af byen. 

Gruppen fornemmer, at både 
den etablerede kirke i Holbæk og i 
Roskilde sørgede for, at munkene 
forlod byen. 

Bedegruppen har bedt om til-
givelse på Holbæks vegne, og de 
fornemmer Gud sige, at de skal 
gå til Roskilde, så der kan komme 
forsoning for fortidens synder, der 
er med til at blokere for vækkelse. 
Derfor bliver konferencen afholdt 
i Roskilde, så kirkerne kan stå 
sammen i enhed.

Vil inspirere til bøn
Betina Enemark understreger, 

at det ikke kun handler om Hol-
bæk og Roskilde: 

”Siden oktober 2017 har vi 
oplevet, at vi skulle gå ud og dele 
vores erfaringer med andre byer 
og kommuner på Sjælland, så vi 
kunne inspirere dem til at ’pløje 
jorden’ i bøn. På den måde kan vi 
fi nde ud af, hvad der ligger i vores 

historie af synder, og vi kan bede 
om tilgivelse og stå sammen 
i enhed. Derfor har vi inviteret 
udenlandske talere, hvis tjeneste 
er at høre Guds stemme for et 
land og grave ned i nationens 
rødder,” fortæller hun.  

De udenlandske talere kom-
mer for at lytte til, hvad Gud vil 
sige til Danmark og den enkelte. 

Hovedtalerne
De tre hovedtalere er Tomi 

og Tahmar Arayomi og Preethy 
Kurian. Engelske Tomi og Tahmar 
har en apostolsk og profetisk 
tjeneste til at forløse genopret-
telse af menneskers liv, byer og 
nationer og et kald til at træne og 
oprejse Vægtere i Europa. 

Tomis åndelige mor er profet 
Dr. Sharon Stone, som har besøgt 
Danmark gennem mange år. 
Ligesom Sharon Stone betjener 
Tomi med profetiske ord, under-
viser i at høre Guds stemme, 

udruster mennesker og beder for 
nationerne i Europa. 

Preethy Kurian er præst i 
Capston Church i London, og 
hun tjener både som hyrde, pro-
fet og lærer. Hun tager kirkens 
lovsangsgruppe med, som har 
hjerte for profetisk lovsang.

”Talernes tjeneste er virkelig 
at høre Guds stemme for men-
nesker og landet, så det handler 
også om udrustning og forandring 
af de mennesker, der kommer. 

Vi ønsker også, at mennesker 
bliver klar til vækkelse, og jeg er 
helt sikker på, at hvis vi kommer 
i forventning, møder Gud os. Vi vil 
blive aktiveret og transformeret 
til at komme et skridt videre med 
ham,” siger Betina Enemark.

Konferencen
Konferencen holdes i sam-

arbejde med Roskilde Frikirke, 
og kirkens præst, Lis Molin.  
Kirkens adresse er Hedegade 
29 i Roskilde.

Både den 25. og 26. april  
foregår møderne kl. 10:30-16.00 
og 19.00-21:00. Der vil være 
undervisning, bøn, lovsang, bøn-
nevandring, profetisk træning og 
profetisk betjening, forbøn mm. 

Konferencen er gratis. Man 
kan købe kaffe og sandwich på 
konferencen eller medbringe sin 
egen madpakke. 

Tilmelding til kursus@break-
through.dk eller på tlf. 20 77 
63 67.

Bodil

Apostel Tomi og Tahmar 
Arayomi har hjerte for at se 
Gud forandre verdens nationer. 

 Preethy Kurian er præst i 
Capston Church i London.

Pilgrimspræst Jette Dahl
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Han mistede 
sin kone
i stormen
Knud Børge Nielsen mistede sin hustru Lillian under stormen i 2013. 
Det værste var, at andre synes han skulle sørge på en bestemt måde. 

Af Henri Nissen

– Skynd dig at komme hjem. 
Der er sket noget forfærdeligt. 
Din kone har fået taget ned 
over sig!

Denne besked fi k Knud Børge 
Nielsen, mens han gik rundt i Aldi 
for at fi nde de kaffefi ltre, som Lil-
lian havde bedt ham om at tage 
med hjem. 

Det var deres logerende Erik 
Pedersen, der ringede. 

Knud Børge – eller KB, som 
han kaldes blandt venner, – for-
stod ikke rigtig beskden, men 
skyndte sig undrende ud til bilen 
for at komme hjem til Lillian og 
deres ejendom, som lå ude på 
landet i Halk ved Haderslev. 

Storm over Danmark
Det var den 28. oktober 2013. 

Dagen, hvor en voldsom storm 
(Bodil) gik over Danmark og luk-
kede veje og broer. I radioen hørte 
mange af os om et tag, der var 
fl øjet af et hus syd ved Haderslev 
og havde kvæstet en kvinde livs-
farligt. Det var KBs hustru.

– Jeg havde da godt lagt mær-
ke til, at det blæste, men det 
mærker man jo ikke så meget 
inde i byen. Og solen skinnede 
den dag, husker KB.

– Men da jeg kørte ud til vores 
hus, som lå på Halkvej ude på 
landet, mærkede jeg godt, at det 
virkeligt ruskede meget i bilen. 

Ambulancer
- Da jeg kom frem til vores 

ejendom, holdt der to ambulan-
cer, en indsatsvogn, en lægebil 
og en politibil. Så jeg var godt 
klar over, at der var sket noget 
meget alvorligt. 

 Jeg gik hen til den ene ambul-
lance og bankede på vinduet for 
at høre, hvad der var sket. Jeg 
fortalte, at jeg var manden, og 
spurgte, hvor min kone var.

En politibetjent tog mig med 
ind i politibilen og forklarede mig 
situationen. De forsøgte at gen-
oplive Lillian. Hun trak vejret igen, 
men jeg fi k ikke lov at se hende. 

Broen var lukket...
– Meningen var, at hun skulle 

med fuld udrykning til Odense 
Universitets Hospital, men på 
grund af stormen var Lillebælts-
broerne lukket. Helikopterne 
kunne heller ikke fl yve i det vold-
somme vejr. 

Det endte med, at de kørte 
hende til Kolding Sygehus. Jeg fi k 
ikke lov at komme med i ambul-
lancen, så jeg satte mig sammen 
med Erik i min bil, og han fortalte, 
hvad der var sket.

Nogle store grene af træer var  
faldet ned på landevejen. Lillian 
ville have dem fjernet, så de ikke 
forhindrede trafi kken. Det var ty-
pisk for hende at tænke på andre. 

Hun fi k fat i Erik og gik selv i 
forvejen, mens Erik tog sko på.

Pludselig lød et brag, og Erik 
kunne se, at halvdelen af husets 
tag havde løftet sig i stormen og 
var blæst bag om huset og havde 
ramt Lillian.

– Hvis du bare havde været 
her, så havde du nok fået fat i en 
donkraft, og du havde fundet på 
noget, sagde den ulykkelige Erik. 

Men KB forklarede ham, at han 
heller ikke havde kunnet gøre no-
get andet end at ringe til 112. Og 
hvis han havde forsøgt, havde der 
måske været to tilskadekomne i 
ambulancerne...

Snak med præsten
KB ringede nu til sin præst i 

Multihuset i Haderslev, Raymond 
Marquard. De aftalte at mødes, og 
det hjalp KB at få snakket med sin 
præst om hele situationen.

Senere samme dag kørte præ-
sten ham til Kolding, selv om der 
var kørselsforbud. Her fi k familien 
en stue at overnatte i. 

Da stormen dagen efter var 
faldet til ro, blev Lillian overført 
til Odense. KB var hos hende i 
en uges tid, før hun døde. Men 
der var ikke på noget tidspunkt 
kontakt. Hun var alt for skadet. 

Sorg og frihed
– Var du ramt af sorg?
– Ja. Men sorg er noget mær-

keligt noget. Jeg syntes, jeg kom 

forholdsvis nemt over den første 
tid. Der var så meget, der skulle 
ordnes. Jeg skulle genhuses, der 
skulle tales med forsikring og 
advokat, osv. Og min tro på Gud 
hjalp mig igennem.

Noget af det sværeste var 
faktisk, at folk synes, jeg skulle 
sørge på en bestemt måde. ”Du 
må da være ked af det!” 

Jeg følte mig helt forkert, for 
midt i det hele følte jeg faktisk 
en vis - frihed. Jeg kunne gøre, 
hvad jeg ville. Mens jeg talte med 
advokaten sagde jeg til ham, at 
jeg havde skyldfølelse over, at 
jeg følte denne frihed. Det viste 
sig, at han også var kristen. Og 
han sagde til mig, at det jo var 
en naturlig følelse, som jeg ikke 
skulle føle skyld over.

Jeg tror, det er sværere for et 
barn at miste en mor eller far, end 
det er at miste en ægtefælle. Jeg 
tror også, det ville være sværere 
for mig som forældre at miste et 
barn. Det er noget med blodets 
bånd. Men naturligvis savner jeg 
hende.

Senere havde jeg nogle dyk. 
Ja, faktisk helt til i dag har jeg 
oplevet en slags depression eller 
nærmere en tomhed.

Hvad så nu...?
”Hvordan kommer jeg videre?” 

spurgte jeg Gud. Han svarede ved 
at vise mig, at han havde tillid til 
mig og vidste, at jeg kunne klare 
det. Og at jeg ikke behøvede at 
opføre mig på en bestemt måde, 
som nogle forventede.

Lillian og jeg havde været 
aktive i kirken. Vi havde stået for 
Åndens Klinik 3-4 år. Vi havde 
også modtaget nogle profetier 
om, at vi som par skulle ud at 
rejse osv. Men det kunne jo ikke 
passe nu. Var det egentlig rigtige 
profetier eller bare gode ønsker? 
Jeg ved det ikke.

Jeg tilbragte den første måned 
efter ulykken i et lejet sommerhus 
i Hejsager. Her fi k jeg tænkt og 
bedt meget over det hele. 

Jeg kom også på det rene med, 
at det hverken var Guds vilje eller 
djævelens angreb, det, der var 

sket. Det var bare et resultat af, 
at vi boede i en verden med synd 
og ulykker. Og nu var vi uheldigvis 
blevet ramt af en storm. 

Så jeg har ikke forsøgt at se 
Gud vilje i det, der skete.

På højskole
– Efter en måneds tid tog jeg 

på højskole. Jeg ville have været 
på Mariager Højskole, men mine 
fem børn ville ikke have, at jeg fl yt-
tede helt derop, da de alle boede 
i Sydjylland og på Fyn. I stedet 
tog jeg på Kolding Internationale 
Højskole. Det var også okay, og 
jeg havde nogen at snakke med 
og fi k noget at spise. Men al un-
dervisningen foregik på engelsk, 
så jeg gik nok glip af en del. Men 
så havde jeg et sted at være. Jeg 
var der i godt et års tid.

Ikke fra et kristent hjem
Det har været en enorm styrke 

for Knud Børge Nielsen, at han 
er kristen. Men det har han ikke 
altid været...

– Jeg kom ikke fra et kristent 
hjem, nej. Mine forældre blev skilt, 
da jeg var barn, og jeg kunne 
ikke fi nde ud af livet. Vi boede i 
nærheden af Mariager. 

Som ung arbejdede jeg som 
konstabel i Oksbøl ved Esbjerg. 

Og jeg brugte min tid på at 
drikke for meget og tage til fester. 
Det var et tomt liv, og på et tids-
punkt besluttede jeg faktisk, at jeg 
ville tage mit eget liv. 

Jeg var i et sort hul. 

Alt var forandret
– Jeg talte en del med dem på 

Soldaterhjemmet, og jeg spillede 
også elektrisk guitar. 

Og den 2. februar 1972 beslut-
tede jeg at tro på Jesus. Jeg sag-
de noget med, at ”hvis du fi ndes, 
vil du så ikke godt bevise det?”

Dagen efter var alt ligesom 
forandret, selvom jeg ikke kunne 
forklare, hvad der var sket. 

Men tre måneder efter kaldte 
værkføreren mig ind på kontoret. 
For første gang fi k jeg ros for mit 
arbejde. Han sagde, at han havde 
bemærket, at der var sket noget 

med mig de sidste tre måneder. 
Jeg opførte mig anderledes og 
mere ansvarligt. 

Dér står din kone
– Jeg var med til en ”solskin-

saften”, hvor et kor sang. Der i 
koret stod Lillian. Og jeg følte at 
en stemme, som jeg tror var Gud, 
sagde til mig: Dér står din kone.

Jeg blev noget overrumplet, 
for jeg kendte hende ikke. Jeg 
kom oveni købet sammen med 
en anden pige. Nu sagde jeg til 
min kæreste, at jeg troede, Gud 
havde fundet en anden kone til 
mig. Det var hun naturligvis lidt 
ked af, men hun forstod det godt. 
Og accepterede det.

Senere fik jeg snakket med 
Lillian og udfordrede hende til 
at mødes om lørdagen på sol-
daterhjemmet. Det ville hun lige 
tænke over.

Jeg glemte det næsten igen, 
fordi jeg blev optaget af at rode 
med min bil. Mens jeg lå under 
bilen, kom der en og sagde, at 
Lillian havde ringet. Hun stod på 
stationen og ventede på, at jeg 
hentede hende.

Nåh, ja. Det gjorde jeg så. Og  
den dag begyndte vi at komme 
sammen. Det er over 40 år siden.

Lillian var en meget engageret 
kristen. Og vi var enige om, at me-

ningen med vores liv var at hjælpe 
andre. Jeg lærte også meget af 
at være sammen med hendes 
familie og fi nde ud af, hvordan en 
god familie kan fungere.

Sammen i tro
Vi fl yttede senere til Haderslev-

egnen, hvor vi købte det gamle 
mosteri i Halk, som også havde 
været mejeri. Nu blev det sliberi. 
Jeg var selvstændig og underle-
verandør af rustfri stål-elementer  
til virksomheder. 

Vi har altid været aktive i pin-
sekirken Eben-Ezer (senere 
Multihuset).  Da havde vi en kaf-
febar i henved 10 år. Da mødte vi 
folk på gaden med kaffe og bad 
for mange. Og da vi havde rigtig 
meget plads, tog vi jævnligt nogle 
med hjem, som vi fx mødte på 
gaden. Så boede de hos os en tid.

Det fungerede godt sammen 
med Lillian. Nu er det hele lidt 
anderledes, og jeg véd ikke helt, 
hvad jeg skal, slutter KB.

Knud Børge Nielsen er nu på 
efterløn. Han er med i kirkens 
”profetiske pool” og får jævnligt 
kundskabsord og profetiske ord. 
Nogle gange mærker han også 
en smerte i kroppen, så han véd 
om en anden persons lidelser. 
Han lever fortsat et rigt åndeligt 
liv som kristen. 

Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

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

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

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

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

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

Farsø er også dækket af bøn
Danmarks-kortet over de kommuner, hvor en gruppe har påtaget sig ansvaret for at gå 

i forbøn for byen/kommunen har nu også fået Farsø med i det vestlige Himmerland.
– Der har været en bedekreds i Farsø i over 30 år, fortæller Inger og Verner Rolighed, 

Kirkegårdsvej 6. 9640 Farsø. Interesserede forbedere kan kontakte bedekredsen på 
ivrolighed@yahoo.dk.

 Udfordringen arbejder sammen med Bedehus.dk på at få dækket alle danske kom-
muner ind med forbedere. 

Hvis andre også beder i en gruppe for en bestemt kommune eller by, vil 
vi gerne have en mail om det, så vi kan sætte dem på kortet, og så vi 

kan sende de månedlige bedemails til dem fra Udfordringen.

Der er nu bedegrupper, som tager ansvar for alle de grønne kommu-
ner på kortet – samt Farsø, som denne gang er markeret med gult. 
Andre, der har lyst til at starte en bedegruppe op, der beder for den 

lokale by/kommune, kan tilmelde sig netværket på 
forberede@udfordringen.dk. 

Henri.

Obs!: Der bliver fælles samlinger for forbederne lørdag d. 9. juni i 
Åbenkirke, Herning og den 16. juni i Roskilde Baptistkirke. 

Samt en lands-samling i Citykirken, Aarhus den 29. september.

Af Bodil Lanting

Den indiske premierminister 
Narendra Modis charmeoffen-
siv i Sverige, hvor han bl.a. har 
haft et møde med den danske 
statsminister, dækker over sy-
stematisk forfølgelse af kristne.

Det vurderer den internationale 
missionsorganisation Åbne Døre 
efter Narendra Modis to-dages 
besøg i Sverige i uge 16.

Selv om Indien kaldes verdens 
største demokrati, arbejder Modis 
regime for at forene landet under 
én religion, én kultur og ét sprog. 
Derfor må alle andre religiøse 
grupper i Indien, heriblandt de 
kristne, enten fordrives fra landet 
eller tvangskonvertere ”tilbage” til 
hinduismen. 

Verden ser tavst til, mens cirka 
20 millioner kristne i Indien sy-
stematisk forfølges, skriver Åbne 
Døre i en pressemeddelelse. 

Forfølgelse og vold 
mod kristne

Premierminister Modi leder det 
politiske parti BJP, som har fl ertal 
i parlamentet. Partiet har rødder i 
den hindu-nationalistiske folkebe-
vægelse RSS, der åbent arbejder 
for, at ”Indien skal være fri for 
kristne og muslimer i år 2020”.

Indien var tidligere et tolerant  
land med religionsfrihed, men i 
2017 blev der registreret rekord-
mange hændelser af chikane, 
trusler og angreb mod kristne. 

Denne stigning er årsagen til, 
at Indien nu ligger på en 11. plads 
på Åbne Døres verdensrangliste 
(World Watch List eller WWL, som 
rangerer de 50 lande i verden, 
hvor kristne forfølges mest).

Ekstrem handlingsplan 
Premierminister Modi nægter 

kategorisk, at kristne eller andre 
af Indiens minoriteter forfølges. I 
et tv-show på nationalt tv har han 
udtalt, at han ikke kender noget 
til afbrænding af kirker eller andre 
former for forfølgelse af kristne. 
Samtidig arbejder hans bagland 
ud fra en handlingsplan, som i 
hovedtræk indeholder følgende:

- Ekstremister forhindrer de 
kristne i at tage del i samfundet. 
De må ikke ansættes hos myndig-
hederne, handle, hente vand fra 
brønden, købe mad eller andre 
ting fra de lokale butikker eller tale 
med andre i landsbyen.

- Kristne overfaldes syste-
matisk, og fysisk vold bliver 
stadig mere hyppig, endda med 
dødsfald til følge. Familier bliver 
truet, kristne bliver slået, piger 
og kvinder bliver voldtaget, og 
børn bliver kidnappet, ofte uden at 
politiet griber ind eller efterforsker.

- Hindupræster opsøger kristne 
for at ”minde dem om”, at de er 

født som hinduer, og forsøger at 
overtale dem til at vende tilbage 
til deres samfunds religion. Hvis 
de kristne modsætter sig, slæbes 
de med hen til et tempel. Der 
skal de knæle for afguder, citere 
hinduistiske helligskrifter og ofte 
bliver de oversmurt med komøg 
eller -urin for at ”rense” dem.

Forfølgelsen bør stoppe
Åbne Døre mener, at overgre-

bene mod de religiøse minoriteter 
i Indien burde være kommet frem 
under Modis besøg. 

Lars Løkke har dog haft andre 
sager på dagsordenen, ikke 
mindst den diplomatiske strid 
med Indien vedrørende den 
danske statsborger Niels Holck, 
der i 1995 var med til at nedkaste 
våben til en oprørsgruppe i Indien. 
Østre Landsret vurderede i 2011, 
at danskeren ikke kunne udleve-
res til retsforfølgelse i Indien, fordi 
han i så fald risikerer tortur. 

Efter mødet med Modi forven-
ter Lars Løkke nu en bedring af 

forholdet til Indien. 
Men Åbne Døre fastholder, at 

angrebene mod kristne og andre 
minoriteter i Indien bør stoppe. 

Det internationale samfund bør 
hurtigst muligt udtrykke deres 
bekymring for religionsfrihedens 
vilkår i Indien. Der bør lægges 
pres på den indiske regering om 
at fjerne præsidentens bekendt-
gørelse fra 1950, som i modstrid 
med den indiske forfatning fra-
tager kristne og muslimer bor-
gerlige privilegier, som hinduer, 
buddhister og visse sikher nyder.

Indiens centrale regering bør 
presse de seks delstater, der har 
indført antikonverteringslove, til at 
ophæve disse. 

Samtidig bør myndighederne 
i delstaterne efterforske og rets-
forfølge dem, der er ansvarlige for 
drab, voldtægter og kidnapninger 
af kristne, understreger general-
sekretær René Brocelius Ottesen 
fra Åbne Døre Danmark.

Lars Løkke Rasmussen 
mødtes tirsdag med præsi-
dent Modi i Sverige. 

Charmeoffensiv dækker 
over forfølgelse af kristne

Åbne Døre efter topmøde i Sverige:

TV 2 har skrevet om hinduisters bestialske voldtægt og drab 
på en otte-årig muslimsk pige. Men kristne udsættes for den 
samme type overgreb i Indien, understreger Åbne Døre.

Debatten om omskæring af jødiske drenge blusser nu op 
igen. I januar måned viste en undersøgelse foretaget af Me-
gafon, at hele 83 procent af danskerne støtter et forbud mod 
omskæring af drengebørn. Og nu har borgerforslaget om 
“Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske 
børn”, som i skrivende stund har knap 38.000 af de 50.000 
støtteerklæringer, der skal til for at få det i folketingssalen, 
allerede splittet Folketinget. 

Politikerne er rygende uenige. Der er mange hensyn at opveje. 
Blandt andet religiøse minoriteter som muslimer og jøders ret til at 
udøve deres religion over for barnets ret til selv at bestemme over 
sin krop og spørgsmålet om religionsfriheden. Også på de sociale 
medier raser debatten. Her går argumenterne blandt andet på, at 
jøderne må tilpasse deres tro til det moderne samfund, mens andre 
mener, at et forbud vil betyde, at jøderne forlader landet. 

 Selv går jeg ind for at bevare retten til omskæring, som i prak-
sis er frit at kunne praktisere sin tro i overensstemmelse med de 
traditioner og overbeviser, man har. 

Jeg medgiver, at indgrebet kan se drabeligt ud, og man spørger, 
om ikke det er rimeligt, at drenge selv skal have lov til at bestemme 
over egen krop, selv om Gud bad Abraham om at snitte forhuden 
af som et pagtstegn mellem ham og hans udvalgte folk.

Når jeg alligevel går ind for, at jøderne fortsat skal have lov til 
at omskære drengebørn, er det fordi jeg ser en række nye sociale 
revolutionerende bevægelser i vor tid, som alle har det sigte at 
fratage mennesker forbindelsen til enhver form for særlig iden-
titetsdannelse. Det gælder ikke bare religion, men også nation, 
kultur og køn.

Vi skal være globale borgere, uden religion i en multikulturel 
kultur, hvor alle værdier er relative. Det køn, vi opfatter os som, er 
ikke nødvendigvis det, vi er født med.  Alt skal udviskes. Alt hvad 
der er menneskeligt, frarøves eller franarres vi retten til at knytte 
os til. Det gør, at vi fjerner os fra alt, som netop karakteriserer os 
som mennesker. 

Den nye type menneske, som de social-revolutionære fremdyr-
ker, er langt lettere at manipulere med for multinationale selskaber 
og totalitære regeringer. Prisen for at skåne jødedrenges forhud 
er, at vi mister forbindelsen til historie, tradition og religion og 
dermed til os selv. 

 

Bevar retten 
til omskæring
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Mange danske politikere vil nu 
forbyde jødernes omskæring 
af drenge. Men den jødiske 
omskæring er ikke skadelig, 
tværtimod.

 Amerikanske børnelæger 
(American Academy of Pedia-
trics) anbefaler faktisk omskæring 
af drenge på linje med vaccina-
tioner. 

Mindre sygdom og smitte
En specialgruppe, som blev 

nedsat i 2007, har sammenlignet 
1.000 studier, der fandt sted mel-
lem 1995 og 2010. 

De fandt, at omskæring har 
præventive fordele, deriblandt en 
stor reduktion af risiko for urin-
vejs- og nyre-infektioner - især i 
drengens første leveår - en lavere 
risiko for prostatakræft senere i 

livet og mindre risiko for smitte 
med HIV og overførsel af andre 
kønssygdomme. 

Især risiko for smitte med her-
pes var 28 til 34% lavere for om-
skårne mænd. Risikoen for HPV 
var reduceret med 30 til 40%.

Dyrt at forbyde
Specialgruppen undersøgte 

også de økonomiske konse-
kvenser og vurderer, at hvis 
omskæring af mænd i USA falder 
til samme niveau som i Europa, 
ca. 10% (Danmark 5.3%), vil det 
betyde en meromkostning for det 
amerikanske sundhedsvæsen på 
4,4 milliarder dollars.

På verdensplan er 37-39% af 
alle mænd omskåret.

I USA er 71,2% af alle mænd 
omskåret.

- Når vi vaccinerer små børn, 

stikker vi nåle i dem og smitter 
dem med sygdomme - men det 
er for at beskytte dem. 

Når amerikanske forældre 
lader deres nyfødte drenge om-
skære, gør de det udfra den 
samme etiske overvejelse: for at 
beskytte dem og give deres børn 
et sundere liv, siger Per Nielsen 
fra UCB Radio i København.

Han er bekymret for de poli-
tiske planer om at forbyde om-
skæring. Også fordi det vil tvinge 
jøderne til at forlade Danmark. 
Ifølge jødisk skik skal alle drenge 
nemlig omskæres. Det er ifølge 
1. Mosebog 17, 10-14 befalet af 
Gud selv som et pagtstegn.

Henri.

Kilder: World Journal of Clinical 
Pediatrics, Mayo Clinic, Popula-
tion Health Metrics.

Møde i Viborg Frikirke St. Bededag
Peter Tinggaard taler og undervi-
ser Store Bededag den 27. april 
i Viborg Frikirke, Rugvænget 3 i 
Viborg. Elsebeth & Michael Chri-
stophersen leder lovsangen.

I år er det fjerde gang, Viborg 
Frikirke holder et møde med under-
visning, bøn og lovsang Store Be-
dedag. Siden 2015 har mødet været 
til inspiration og glæde for mange 
kristne fra forskellige kirker og byer. 

Samarbejdet mellem Peter Ting-
gaard og lovsangslederne Elsebeth 
& Michael Christophersen har også 
tidligere i år været til stor velsignelse 
under Bedehus Danmark konferen-
cen, oplyser arrangørerne.

Bededagens program starter med undervisning, lovsang og 
bøn fra kl. 10 til kl. 12. Der vil også være te, kaffe og en let frokost. 

Bodil

Fuldt hus til Berntsens
helbredelsesmøde
Der var igen fuldt hus, da 
Udfordringen lørdag den 14. 
april inviterede til helbredel-
sesmøde med Hans Berntsen i 
bladhuset i Christiansfeld, som 
også huser Christiansfeld Avis 
og Lunderskov Folkeblad, samt 
caféen Morgenstjernen.

Der kan klemmes ca. 80 ind i 
avisens mødesal. Men der kom 
ca. 90, og de sidste blev også 
klemt ind, så de kunne følge med 
i Hans Berntsens foredrag om ny 
livskvalitet.

Der var mange nye delta-
gere, som ikke tidligere havde 
deltaget i et møde, og ca. 1/3 af 
de fremmødte markerede med 
håndoprækning, at de ønskede 
at modtage Jesus i hjertet.

Efter foredraget rykkede Hans  
Berntsen sammen med fru Bente 
ud i et køligere lokale, hvor han 
bad for alle, der ønskede forbøn.

En lang kø dannedes, selv 
om der var mulighed for at købe 
kaffe i ventetiden. Men nogle var 
kommet hertil langvejs fra med 
alvorlige sygdomme som kræft 
og sklerose. I en tv-udsendelse 
sidste år fremgik, at to sklerose-
ramte blev i hvert fald delvis 
helbredt ved Berntsens forbøn. 

Helt fra Grønland
En ung kvinde var taget helt 

fra Nuuk på Grønland til Christi-
ansfeld for at få forbøn - efter at 
lægerne havde opgivet behand-
lingen af kræft, som nu havde 
bredt sig. 

Kvinden, Ida Heinrich, fortalte, 
at hun er uddannet som klassisk 
koncert-sangerinde. I øvrigt den 

første på Grønland. Men kemobe-
handlingen har sat en stopper for 
hendes sang-karriere.

- Jeg kom til Danmark kun for 
at møde Hans Berntsen. Jeg har 
alvorlig kræftsygdom, som har 
spredt sig fra tyktarmen helt op til 
halsen til lymfekirtlerne. Lægerne 
kunne ikke gøre noget mere. Jeg 
fik kun tilbudt livsforlængende 
kemo, og det sagde jeg nej til.

Jeg har behandlet mig selv 
med c-vitamener, og jeg tror på, 
at der sker mirakler, siger Ida.

Mange oplevede en helbredel-
se eller en overnaturlig berøring. 

Niels Holger Hansen fra Hol-
sted fortalte, at han havde været 
til mødet i december og havde 
spurgt Berntsen om at bede for, at 
hans prostatakræft blev stående 
på det stadie, den var på.

– Nej, sagde Berntsen. Vi vil 
bede om at det må gå helt væk. 
Og det er faktisk sket, fortæller 
Niels Holger Hansen.

Han kom nu for at sige tak, 
og for at få bedt for sit syn, som 

på det sidste var blevet meget 
dårligere.

Ruth Tychsen fra Aabenraa 
fortæller, at hendes ben voksede 
ud, mens Berntsen bad for hende. 

- Det gav et helt smæld. Jeg 
kunne både se og høre det og 
mærke det, fortæller Ruth, der 
har døjet med en skæv ryg i 
mange år.

- For mange år siden var jeg 
også til forbøn, men da skete der 
ikke noget. Men det gjorde der 
nu, griner hun. 

Et par fra Sønderjylland hå-
bede og troede så meget på, at 
hans ben ville blive længere, at 
hun havde medbragt klip-klapper, 
fordi han jo ikke kunne gå med 
de specialbyggede sko, hvor 
den ene var 1½ cm højere. Og 
det gik, som de troede. Benet 
strakte sig ud, så han ikke kunne 
gå med de gamle sko. Så han fi k 
klip-klapperne på! 

Henri

Kvinde kom helt fra Grønland for at få forbøn imod livstruende kræft.

Ida Heinrich er uddannet som klassisk koncert-sangerinde, den 
første på Grønland. Men kemo-behandlingen har sat en stopper 
for hendes sang-karriere, fortalte hun.

Ruth Tychsen fra Aabenraa 
kunne både høre, se og 
mærke, at der skete noget 
med hendes ben og ryg.

Peter Tinggaard taler 
og underviser i Viborg 
Frikirke St. Bededag.

Indvielsesfest i Mariager
Mariager Høj- og Efterskole på Gl. Hobrovej 10 B i Mariager 
indvier deres nye bygning den 4. maj fra kl. 15.30.

Den nye bygning er placeret mellem de to skoler og bliver derfor 
et naturligt samlingssted for skolernes elever og personale.

Til indvielsesfesten er der velkomst med kaffe og kage, før 
borgmester Mogens Jespersen taler. Også bestyrelsesformand 
Michael Kjærgaard og de to skolers forstandere taler, før der er 
rundvisning. Skolernes elever medvirker med musikalske indslag 
under indvielsesfesten.

Bodil

Mark i Aarhus Valgmenighed
Mark Bradford taler den 28. april i Aarhus 
Valgmenighed om sin vej fra psykisk syg-
dom til et godt liv som familiefar.

Det er Transit - en tænketank for kirke og 
psykiatri - der har arrangeret mødet. Mark 
Bradford har for nylig skrevet bogen ”Mark, er 
du ok?” om sit psykiske mareridt, der bl.a. fi k 
ham til at springe ud fra bygninger. Årsagen 
var en slags åndelig plageånd, som Mark fi k 
ind gennem en kort fl irt med stoffer.

Marks historie handler om grænseområ-
det mellem psykisk sygdom og dæmonisk 
påvirkning. En psykiater og en psykolog har 
derfor givet deres anbefaling med bogen. Og Mark føler det nu som 
sin opgave at hjælpe andre med lignende problemer.

Mark er lærer på Tommerup Efterskole. Han er sammen med 
sin kone Britt leder af Aarup Frikirke på Fyn.

Henri.

Mark Bradford

Omskæring kan være gavnligt
I USA er 71,2% af alle mænd omskåret. Det giver færre sygdomme og smitte, viser undersøgelse. 

Helbredelse i Herning
På onsdag den 25. april fortæller Udfordringens redaktør om 
helbredelse i Seniorcaféen i Herning Frikirke i  Møllegade 1.  

Henri Nissen vil fortælle om det bibelske grundlag for at tro på 
og praktisere overnaturlig helbredelse. Og han vil give nogle svar 
på, hvorfor det nogen gange lykkes og andre gange ikke. Hvordan 
kan vi opleve mere sundhed og helbredelse gennem troen.

Mødet starter allerede kl. 10.30 med brunch og fortsætter til kl. 
13. Der blive forbøn for dem, der ønsker det.

Lisbeth.
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Steen Jensen Kis Iversen

 Af  Hartvig Wagner

Pastor emeritus

– fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Johs. 10, 22-30

Jesus er vejen til Faderen
1Jesus fortsatte sin tale til disciplene: »I skal ikke være 

bange eller urolige. I tror på Gud. Tro også på mig.2I min 
Fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have 
sagt det til jer, for jeg er på vej hen for at gøre alt klar til, at 
I kommer. 3Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente 
jer, så I altid kan være sammen med mig der, hvor jeg er. 
4Og I kender vejen, der fører til det sted, hvor jeg skal hen.«

5»Nej, Herre,« indvendte Thomas. »Vi ved hverken, hvor 
du går hen, eller hvordan vi skal fi nde vej derhen.«

6Jesus svarede: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. 
Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig. 7Havde I 
forstået hvem jeg er, ville I også have forstået, hvem min Far 
er. Men I skal snart forstå, hvem han er, og I har set ham.«

8»Herre, vis os Faderen!« bad Filip. »Det er alt, hvad vi 
ønsker.«

9»Er du stadig ikke klar over, hvem jeg er, Filip?« spurgte 
Jesus. »Og det efter, at jeg har været så lang tid sammen 
med jer! Den, som har set mig, har set Faderen. Hvorfor 
siger du så: ‘Vis os Faderen’? 10Tror du da ikke, at jeg er ét 
med Faderen, og at Faderen er ét med mig? Det jeg siger 
til jer, kommer ikke fra mig selv, men fra Faderen, som bor 
i mig. Og det er også ham, der gør sine gerninger gennem 
mig. 11Tro mig, når jeg siger, at jeg er ét med Faderen, og 
Faderen er ét med mig. Men vil I ikke tro det, så tro på grund 
af de undere, I har set mig gøre. 

Hvordan når vi frem til Fader-
huset med de mange boliger? 

Mange mener tilsyneladende, 
at det spørgsmål løses ganske 
automatisk. Når man har været 
et godt menneske - og det 
har jo næsten alle mennesker 
været - ja, så løser døden nok 
det problem. »Nu fi k han fred,« 
siger man ved dødsfald.

Men sådan taler Bibelen 
ikke! Den rummer ganske vist 
stærke, dejlige ord om liv og fred 
og glæde på den anden side af 
død og grav. Og af alle bibelske 
udtryk for Himlens herlighed er 
intet vel dybere og skønnere 
end Jesu ord i dag om Faderhu-
set med de mange boliger, som 
han er gået bort til for at gøre en 
plads rede for sine venner.

Men selv om Bibelen har 
noget at sige om »landet bag 
hav« og en trøst at give døende 
og sørgende med henvisning 
til, at Jesus har gjort en plads 
rede i Faderhuset, så lægger 
både Jesus selv og hele Bibelen 
hovedvægten på vejen. Selve 
målet derimod, Faderhuset, 
Himlen, er Bibelen mere tilba-
geholdende med at beskrive.

Se blot teksten. Thomas er 
først og fremmest optaget af 
målet. Han siger: »Herre, vi ved 
ikke, hvor du går hen, hvordan 
kan vi så kende vejen?« Jesus 
svarer ved at pege på vejen: 
»Jeg er vejen og sandheden og 
livet; ingen kommer til Faderen 
uden ved mig.«

Det er ikke så spændende, 
det med vejen. Målet, derimod, 
er det meget mere interessant 

at høre om. Hvordan mon der 
er i Himlen? Det spekulerer 
mange på.

»Han sov hen som sol i høst 
går ned,« synger vi tit ved be-
gravelser (DDS 783,10). Det 
er så kønt. Men kendte afdøde 
virkelig vejen til Faderhuset? 
Og gik han den? Gik hun den? 
Det er et helt andet spørgsmål, 
som det måske er pinligt at 
komme ind på. Men det er nu 
altså det, sagen drejer sig om 
for dig og mig!

Vi har alle gjort oprør mod 
Gud, vores skaber og herre. Vi 
har taget sagen i egen hånd 
og vil selv bestemme alt. Ja, 
vi drister os oven i købet til at 
forlange af Gud, at han som den 
selvfølgeligste ting af verden 
skal se bort fra vores ureger-
lighed og lukke os ind i Himlen 
til slut!

ÆrIig taIt, mon ikke det er på 
tide, at vi gør os færdige med 
alt det »selvføIgelige«? Jo mere 
man lærer sig selv at kende, 
sine urene motiver og svage 
punkter, sin utaknemmelighed, 
sin grænseløse selvoptagethed, 
sin umættelige Iyst til at sætte 
andre på plads, jo mere tydeligt 
bliver det, at skulle det »selvføI-
gelige« råde, så ender det ikke 
i Faderhuset, men dér, hvor der 
over døren står: Her lades alt 
håb ude!

To hindringer
Det, der gør vejen til Himlen 

til en løngangssti, vi ikke selv 
fi nder ind på, er to ting. Der er 
to hindringer:

Den første Iå hos Gud. Det 

er hans vrede. Gud er en hel-
lig Gud, som ikke tåler fusk og 
synd. Derfor vredes han på dig 
og mig. Ikke bare, fordi vi nu 
og da bærer os galt ad, men 
fordi vi inderst inde bærer pa 
en alvorlig brist. Kort og godt, 
fordi vi er syndere og oprørere 
mod Gud.

Men nu har Gud i sin store 
nåde selv banet en vej gen-
nem denne første og alvorligste 
hindring. Vreden lod han gå 
ud over sig selv, idet han lod 
sin søn, Jesus Kristus tømme 
vredens bæger og dø pa korset.

”Ved ham frelses vi fra vre-
den,” siger Paulus (Rom 5,9). 
Jesus har bragt forlig i stand. 
Derfor er ordet om korset ikke 
- som mange mener - en be-
sværlig ballast og en hindring 
for mennesker på vej til HimIen. 
Men korset betyder netop, at nu 
har Gud selv åbnet vejen ved 
at fjerne den første og største 
hindring: Guds vrede. Jesus har 
ved sit offer pa korset »åbnet for 
os en ny og levende vej gennem 
forhænget«, siger Hebræerbre-
vets forfatter (Hebr 10,20).

Jesus er vor store ypper-
stepræst, som har givet os 
adgang til Faderhuset, så vi 
»med frimodighed kan træde 
frem for nådens trone for at vi 
kan få barmhjertighed og fi nde 
nåde til hjælp i rette tid. Den 
vej til Faderhuset står åben for 
enhver, der holder sig til Jesus 
- vel at mærke!

Men så er der den anden 
hindring. Den ligger hos os 
selv. Spørgsmålet er: Vil vi så 
ydmyge os og gøre brug af den 
adgang, Jesus har åbnet? Eller 
snakker vi bare op om alle vore 

egne gode sider og evner?
Det ligger jo til os i en sådan 

grad, at intet mindre end et 
Guds under kan få os til at 
indse, at det passer, det vi lige 
sang: »Vor forstand i mørkets 
band, kan jo ikke sandhed ken-
de.« Mørket i os er hindringen, 
der gør, at vejen til Faderhuset 
er en løngangssti, der kun fi n-
des af dem, som ydmyger sig 
og beder om Helligåndens lys.

Følg vejen til livet
Jo, vi har lov at trøste hinan-

den med ordet om Faderhuset 
med de mange boliger. Men det 
forudsætter, at vi først fi nder 
vejen og bliver på den. »Ingen 
kommer til Faderen uden ved 
mig,« siger Jesus jo klart. For 
han alene er både »vejen, 
sandheden og livet«.

Trøsten er derfor kun til dem, 
der indstiller sig på det. Det vil 
i praksis sige: holder sig til det, 
Jesus har sagt og gjort, holder 
fast ved Bibel og bøn, dåb og 
nadver og fællesskab med alle, 
der fandt løngangsstien, vejen, 
som er Jesus Kristus selv.

Gør vi det, står han inde for, 
at målet, Faderhuset med de 
mange boliger, nås.

Derfor siger han nu også til 
os: »Jeres hjerte må ikke for-
færdes! Tro på Gud og tro på 
mig!« Og så må vi da svare og 
sige: »Ære være Faderen og 
Sønnen og Helligånden, som i 
begyndelsen, så nu og altid og 
i al evighed. Amen.«

Hvor går vejen Hjem?

Det gamle maleri af ”den brede og den smalle vej”. Kun Jesus-
vejen ender i Faderhuset med de mange boliger.

Uddrag af prædiken i bogen 
’Nåden vil høste hvad den sår’. 
Se anmeldelse side 15.

Praktisk tro 
med klip-klapper
Nogle gange taler vi teoretisk om troens store betydning. 
Men i lørdags så jeg, hvad tro er i praksis.

Et sønderjysk par var mødt op til et helbredelsesmøde med 
Hans Berntsen. De stod i den lange kø af syge, som ønskede 
forbøn. Manden havde en 1½ cm tyk klods under den ene sko, 
fordi hans ene ben var kortere. Rigtig mange har jo oplevet, at 
deres ben ”voksede ud” under Berntsens forbøn.

Selv siger Hans Berntsen i bogen om hans tjeneste: 
– I dag ved jeg, at det nok ikke er benet, der bliver længere, 

men at ryggen og bækkenet kommer på plads.
Han henviser til professor Preben Plum, Rungsted, der 

engang forklarede ham, at den skævhed, der er i rygsøjlen, 
eller de spændinger der gør, at bækkenet sidder skævt, de 
forsvinder, så bækkenet glider på plads. 

Hans tilføjer dog: ”Men selvfølgelig kan man være født med 
forskellig benlængde, man kan også have haft et ben, der har 
været brækket og dermed er vokset anderledes.”

Det var formentlig problemet for vores ven fra Sønderjyl-
land. Han gik meget besværet pga. at det ene ben var kortere.

Omsider var det hans tur til at sidde overfor Hans Berntsen. 
Som sædvanligt tog Berntsen fat i begge ben og bad en bøn. 
Det korte ben bevægede sig i løbet af få sekunder mirakuløst 
ud i samme længde, som det lange ben...! 

Og nu kommer vi til det med troen i praksis. Kvinden havde 
købt nogle klip-klapper, som hun medbragte. Jo, sagde hun, 
for når han nu blev helbredt, og hans ben blev lige lange, så 
ville han jo ikke kunne gå i sko, der havde så forskellig højde. 
Så hun havde købt klip-klapper og taget dem med. 

Hvis alle vi andre tog til helbredelsesmøde eller bad vores 
bønner med samme forventning til, at der ville ske noget, så 
ville der nok ske mange fl ere mirakler!

Det er, når vi handler i tro, at vi tror. Det er, når vi går et skridt 
eller to i den retning, vi beder, at vi tror. Ikke ved at vi 
tænker meget på at tro i vores hoveder. 

Jesus sagde heller ikke: Studér min lære og bliv 
en viis teolog. Han sagde: Følg mig!
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Af Henrik Csizmadia

Er søgervenlig blevet 
til søgerfjendtlig?

Pastor og underviser, 
OMEGA Kristent Center, 

Thisted

Du har sikkert hørt om “sø-
gervenlige” eller “søgersen-
sitive” kirker.
I disse kirker ønsker man at 
skabe et kirkemiljø, der gør 
det lettere og mere komforta-
belt for ikke-kristne og ikke-
kirkevante at “komme i kirke”. 

 
Dette har så affødt en række 

foranstaltninger og rammer, 
som i dag præger og dominerer 
enormt mange kirker i Danmark 
og rundt om i verden: 

 
- Koncertagtig lovsang med 

farvet lys og røgmaskiner
- Korte illustrerede prædike-

ner med teater og fi lmklip
- Prædikener der er relevante 

for det moderne menneskes 
hverdag, som møder menne-
skers “følte behov”

- Man undgår at blive for kon-
fronterende og at støde folk, for 
at de skal komme igen

- Man undgår for mange 
bibelske udtryk og termer, for 
at folk skal forstå det, der siges

- Nogle gange er der me-
get lidt bibelsk forkyndelse, 
men meget humanistisk life-
coaching og “lommepsykologi” 

- Man dæmper/lukker af for fri 
og virkelig fælles bøn 

- Man dæmper/lukker af for 
fri og virkelig fælles lovsang, så 
majoriteten af forsamlingen ofte 
er mere tilhørere end tilbedere 

- Man dæmper/lukker af for 
Helligåndens manifestationer 
og påvirkninger og Helligån-
dens gaver såsom profeti og 
tungetale med udlægning, be-
dømmelse af ånder m.m.

- Bøn & sang i tunger i for-
bindelse med bøn/forbøn og 
lovsang høres ikke eller bliver 
direkte forbudt

- Følelsesudbrud af glæde og 
sorg, latter og gråd, fordi men-
nesker bliver berørt af Gud, er 
ikke velset

- Det er kontrolleret, pænt, 
velsmurt, elegant, professionelt, 
smart, tjekket, "cool", fl ot, un-
derholdningspræget - og min-
der meget om et fl ot TV-show 
med smarte værter, musik og 
underholdning.

Hvad blev der af Jesu ord?
Altsammen for “søgernes 

skyld”, for at trække dem til kir-
ken og for ikke at skræmme dem 
væk - og for at de skal begynde 
at komme i kirken.

 
Lad mig udfordrende spørge: 

Hvilken kirke? Hvad er det 
for en kirke, man til sidst har 
udviklet for at samle mange 
mennesker i den? Hvad er det 
for en kirke, man opretholder 
for at beholde så mange men-
nesker i den? 

Og ender det med, at man i 
virkeligheden ikke er så “søger-
venlig”, som man siger, man er, 
men i stedet er søgerfjendtlig, 
fordi man ikke giver søgerne 
det, de har brug for? - Nemlig 
Bibelens uindpakkede Guds 
Ord og tale om synd, omven-
delse, frelse, Jesu kors og et 
helligt og herligt liv i Kristus? 
Og Helligåndens kraft, gaver og 
uundværlige virke i os?

 
Hertil kan jeg tilføje spørgs-

målet: Hvad blev der af Jesu 
ord? 

"Men vil nogen ikke tage imod 
jer eller høre jeres budskab, 
så forlad det hus eller den by, 
og ryst støvet af jeres fødder." 
(Matt. 10, 14)

Med andre ord: Der er faktisk 
nogen, der ikke vil høre på os 
eller have det, vil tilbyder dem!  
Chocking news!

 
Jeg er helt med på, at vi skal 

tale et sprog, som ikke-kristne 
kan forstå, og at vi skal forklare 

de bibelske ord, så de kan for-
stå det. 

Men vi kommer ikke uden om 
at bruge mange bibelske ord 
og udtryk, da de simplethen er 
nødvendige:

 "Troen kommer altså af det, 
der høres, og det, der høres, 
kommer i kraft af Kristi Ord." 
(Rom. 10, 17)

 
"For Guds Ord er levende og 

virksomt og skarpere end noget 
tveægget sværd; det trænger 
igennem, så det skiller sjæl 
fra ånd og marv fra ben og er 
dommer over hjertets tanker og 
meninger."  (Hebr. 4, 12)

 
"Åndens sværd, som er Guds 

Ord." (Ef. 6, 17)

 Paulus var ydmyg
Prøv at læse, hvad Paulus 

skrev om, hvordan han prø-
vede at nå de ufrelste søgere 
i Korinth: 

"Og da jeg kom til jer, brødre, 
forkyndte jeg ikke Guds hem-
melighed for jer med fremra-
gende talekunst eller visdom, 
for jeg havde besluttet, at jeg 
hos jer ikke ville vide af andet 
end Jesus Kristus, og det som 
korsfæstet. 

Jeg optrådte hos jer i svaghed 

og med megen frygt og bæven, 
og min tale og min prædiken 
blev ikke fremført med overta-
lende visdomsord, men med 
Ånd og kraft som bevis, for at 
jeres tro ikke skulle afhænge 
af menneskers visdom, men af 
Guds kraft." (1. Kor. 2, 1-5)

 
Det minder ikke om den “sø-

gervenlige” stil, vi så på ovenfor, 
vel? Snarere tværtimod; det ser 
ud som om, alt det Paulus ikke 
ville, er det, der præger de så-
kaldt søgervenlige kirker:

- fremragende talekunst og 
visdom

- overtalende visdomsord
- uden Ånd og kraft som bevis
- tro afhængig af menneskers 

visdom og ikke af Guds kraft.
 
Desuden skal vi huske på, at 

der er grænser for, hvor meget 
et menneske rent sjæleligt og 
menneskeligt kan forstå om 
Guds rige, uanset hvor mange 
krumspring, vi forsøger:  

“Og om dette taler vi ikke med 
ord, som menneskelig visdom 
har lært os, men med ord, som 
Ånden har lært os, og vi tolker 
det åndelige for åndelige. 

Et sjæleligt menneske tager 
ikke imod det, der kommer fra 
Guds Ånd; det er en dårskab 

for sådan et menneske, og det 
kan ikke fatte det…”(1. Kor. 2, 
13 + 14)

En stor lunken forsamling
Apropos “menneskelig vis-

dom”: 
Det er interessant, at de to 

mega-store amerikanske “sø-
gervenlige” kirker, som er ab-
solut nummer ét forbilleder og 
inspirationskilder for masser af 
danske og udenlandske pasto-
rer og kirker, begge har bygget 

deres vækstkoncept massivt på 
en ikke-kristen management- 
strategi udarbejdet af en erklæret 
ikke-kristen, men nyreligiøst-ori-
enteret forretningsmand, Peter 
F. Drucker. 

Pastoren for den ene af de to 
nævnte mega-kirker har udtalt 
(på video): "Drucker var en "stor 
sjæl"" og "jeg elskede Peter 
Drucker” (han er afdød). 

Pastoren for den anden kirke 
skriver i en bog, at næst efter 
Jesus, så er Peter Drucker den, 
der mest har formet hans syn på 
evaluering af lederes handlinger.

 
“Jeg plantede, Apollos van-

dede, men Gud gav vækst, så 
hverken den, der planter, eller 
den, der vander, er noget, men 
det er Gud, som giver vækst." (1. 
Kor. 3,6-7)

Hvilken form for vækst?
Spørgsmålet er, hvem der har 

givet disse og lignende kirker 
vækst? 

Og vækst af hvad? 
Mennesker, der kender Jesus 

og brændende elsker og følger 
ham? 

Eller en stor, fl ot, pæn, “god”, 
men lunken forsamling, der lever 
i et bedrag, så Jesus står uden 
for og banker på og ønsker at 
komme ind og give dem øjensal-
ve, så de kan se?  (Åb. 3, 15-20)

 - Det er ikke særligt venligt 
over for søgerne…

Kronikker er udtryk for for-
fatterens egne synspunkter. 
Debatindlæg afspejler ikke 
nødvendigvis Udfordringens 
holdning.

Kirkerne bliver søgerfjendtlige istedet for søgervenlige, hvis de giver de søgende en stor pæn, men lunken forsamling, 
i stedet for det de søger, nemlig Guds Ord, mener ugens kronikør.

Mange danske kirker forsøger at skabe et kirkemiljø, der er mere komfortabelt for ikke-kirkevante. 
Men hvad er det for en kirke, man får, og er der overhovedet plads til Bibelens livsforvandlende ord?

NY
BOG

Randy Clark har fl ere gange besøgt Danmark. Læs 
hans aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 
198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE
111 SIDER - KR. 



Skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve 
offentliggøres. Du er velkommen til at være anonym. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Obs! Hver 2. uge bringes brevkassen: ”Fra Sygdom til Sundhed” med Orla Lindskov om overnaturlig helbredelse. Orla@udfordringen.dk

Ugens breve til Suh
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Bekymrede Mor
Jeg kan godt forstå din bekym-

ring, for den digitale tidsalder kan 
godt være overvældende, især 
for os, der ikke er vokset op med 
den, og som derfor har minder om 
en barndom med ikke-digital leg. 

Ofte snakkes der i vores gene-
ration om de gode gamle dage, 
hvor al leg bestod af boldspil, sjip-
petov, lego og brætspil, og som 
kan komme til at stå i skærende 
kontrast til i dag. 

Men vi er som forældre nødt 
til at forholde os til den samtid, 
som vi og vores børn nu engang 
lever i. 

De digitale medier er en fast 
bestanddel af vores børns hver-
dag, og de er ikke nødvendigvis 
farlige og skadelige, blot vi tæn-
ker over, hvordan de bruges, og 

over rammerne for dem. 
Desuden er beskæftigelse 

med computeren i sig selv ikke 
potentielt mere skadelig end leg 
med lego: Hvis man forestiller sig, 
at et barn i gamle dage legede 
ensidigt med lego og aldrig så da-
gens lys, så ville det være lige så 
bekymrende. ”Jamen, lego er jo 
i det mindste kreativt!?” – sandt, 
men det er fx Mine-craft også! 

Vi er altså nødt til at forholde 
os til, hvordan beskæftigelsen 
med computerspillene foregår 
og hvordan rammerne omkring 
barnet i øvrigt er. 

Vigtigt er det selvfølgelig, at 
børn og unge får bevæget sig 
og ikke kun sidder stille på en 
stol hele dagen, så motion og 
fysisk aktivitet er naturligvis nød-
vendigt ved siden af computer-

interessen. 
Ligesådan er opøvning i so-

ciale kompetencer naturligvis 
vigtig for et barns udvikling, men 
her må vi huske, at langt de fl este 
computerspil nu om dage foregår 
i fælleskab med andre børn/unge 
– blot online! 

Selvfølgelig kan online fælles-
skab ikke fuldstændigt erstatte 
fysisk samvær, men i det online 
spille-fællesskab kan barnet/den 
unge faktisk lære meget om reg-
lerne for social interaktion. Hvad 
der gælder online, gælder som 
regel også ude i den virkelige 
verden: Kommer man for sent til 
en spille-aftale, så er de andre 
gået i gang uden én, og opfører 
man sig dårligt online, så gider 
de andre til sidst ikke at spille 
med én osv. 

Er man bekymret for, at ens 
barn har for lidt ”rigtig” social om-
gang med andre børn, kan man 
opfordre til, at de spiller sammen 
(fysisk), og man kan evt. hjælpe 
til ved at arrangere spilleaftener, 
hvor børnene sidder sammen. 

På den måde får man også 
som forældre en indsigt i, hvad 
der foregår af social interaktion i 
løbet af spilletimerne.

I forhold til om computerspil 
har en påvirkning til mere voldelig 
adfærd, så peger forskning indtil 

videre på, at det gør de ikke - 
MEDMINDRE barnet inden det 
sætter sig til computerspillet i 
forvejen er ophidset og vredt, 
uden at der er taget hånd om 
det; i den situation kan et com-
puterspil, der omfatter voldelige 
handlinger virke stimulerende i 
forhold til aggressivitet – men så 
er det mere forholdene omkring 
barnet i hjemmet, der er proble-
met, snarere end computerspillet 
i sig selv. 

I det hele taget viser al forsk-

ning, at den egentlig sammen-
hæng mellem børn og unge med 
problematisk voldelig adfærd 
og computerspil ikke skyldes 
spillene i sig selv, men det miljø 
og den kultur, som barnet/den 
unge vokser op i – og som nogle 
gange inkluderer fri adgang til 
voldelige spil. 

Jeg håber, dette er med til at 
gøre dig mere afklaret omkring 
forholdet til jeres børns computer-
vaner.

Hilsen Suh

Jeg er bekymret for mine børns computervaner

Kære Shopaholic
Som med alle andre menne-

sker med problemer, synes jeg 
blot det er modigt og prisværdigt, 
at du vælger at stå frem og bede 
om hjælp, i stedet for at lade din 
stolthed bestemme, at du skal 
blive ved med at kæmpe en for 
svær kamp alene. 

Først og fremmest bliver du 
nødt til at fi nde ud af, hvad dit ind-
køb af alt det tøj og sko gør for dig. 

Det handler jo tydeligvis ikke 
kun om, at du skal have noget at 
gå i, eftersom du har så meget, 
at du efterhånden ikke har plads 
til det. 

Så tænk dig rigtig grundigt om: 

Kære Suh
Jeg har en rigtig dårlig vane, 

eller måske er det faktisk blevet 
til et reelt problem: Jeg bruger 
for mange penge på tøj og sko. 

Synes, det er virkelig pinligt 
at erkende, for det virker bare 

så dumt og overfl adisk. Jeg har 
fl ere gange forsøgt at ændre på 
det, men det er som om, at jeg 
bare ikke kan lade være, og jeg 
fi nder hurtigt på 100 undskyld-
ninger for lige at købe denne 
gang, og så lige en gang til, og 

så fortsætter det. 
Jeg har et fuldtidsjob, så jeg 

kan godt klare regninger m.m 
ved siden af, men der bliver ikke 
noget tilbage til opsparing, som 
jeg egentlig gerne ville, og jeg 
har (igen pinligt) efterhånden 

også et pladsproblem til alt det 
tøj og alle mine sko. 

Jeg ved godt, at jeg bare bur-
de tage mig ordentligt sammen, 
men det er bare virkelig svært. 

Hilsen en shopaholic

Hvilke følelsesmæssige behov 
bliver opfyldt, når du shopper? 

Er det et kick af begejstring og 
glæde over nye farver og designs 
i garderoben? 

Er der mon en oplevelse af kon-
trol og magt, når du svinger med 
kortet og ser poserne bugne? 

Er det for at jage en kedsom-
hed væk? 

Får du en oplevelse af at være 
mere attraktiv i det nye tøj? 

Har du brug for at hævde dig 
overfor andre? 

Vær grundig i din granskning af 
dig selv, for først når du bliver klar 
over, hvilket behov dine mange 
indkøb egentlig dækker over, kan 
du komme det ordentlig til livs. 

Handler det fx om, at du i vir-
keligheden keder dig i dit liv, så 

skal du fokusere langt mere på, 
hvordan du får fyldt dit liv med no-
get meningsfyldt og spændende, 
snarere end om udelukkende at 
gå på tøj-og-sko-diæt – så er det 
blot et spørgsmål om tid, før du 
ikke kan holde det ud længere. 

Handler det mere om en op-
levelse af at have magt/være i 
kontrol, så skal du prøve at un-
dersøge, om der er områder i dit 
liv, hvor du netop er udfordret på 
manglende magt/kontrol, og hvor 
det måske plager dig mere, end 
du er klar over? 

På den måde bliver din shop-
pen en form for kompensation 
– men aldrig helt tilfredsstillende, 
fordi det ikke er det, det egentlig 
handler om, og derfor må du købe 
mere og mere. 

Jeg bruger for mange penge på tøj og sko

Kære Suh
Jeg har et spørgsmål vedr. 

børns computervaner. Begge 
mine drenge er nemlig helt 
opslugt af computerspil og 
bruger så meget tid, de kan, på 
det, både i deres klubtilbud og 
herhjemme.  

Min mand og jeg har aftalt 
grænser for, hvor meget vi sy-
nes, de skal spille, men jeg er 
stadig bekymret for, hvor meget 
det påvirker dem.  

Min mand synes, jeg be-
kymrer mig for meget, så der-
for vil jeg gerne høre det fra 

en professionel: 1) bliver de 
mere voldelige af at spille com-
puterspil (som går ud på at 
jagte/skyde hinanden) 2) bliver 
de påvirket negativt socialt?
På forhånd tak.

Venlig hilsen 
en bekymret Mor

For nogle er et overforbrug af 
ting ganske enkelt et udtryk for et 
tomrum indeni. Mangel på solide 
venskaber eller kærlighed. Så 
måske skal du granske også dit 
liv og dine relationer og overveje 
om der er noget dér, du trænger 

til at investere i – enten praktisk 
eller økonomisk? 

Det kan vise sig at være en 
langt mere udbytterig investering 
end tøj og sko.

Hilsen Suh
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Anbefaling af bog om tungetale:
”Som dybest brønd”
”Denne bog var det redskab, som Helligånden brugte til at 
give mig et nyt bønnesprog: tungetalens nådegave.
Torbens gode undervisning og praktiske vejledning blev 
nøglen for mig til dette nye sprog, en gave, som har beriget 
mit bønsliv. Bogen har mine varmeste anbefalinger.”

Bitten Schriver Ingerslev
Formand for OM Danmarks bestyrelse
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Undervurder ikke din stemme!
Den største trussel imod Israel er ikke ondskaben i sig selv, nej, det er passivitet og uvidenhed – når gode mennesker ikke gør noget. 
Sådan lød et budskab under onsdagens fejring af Israels 70-års fødselsdag på bl.a. Christiansborg. 

Af Mirjam Røgeskov, journalist

Omkring 40 mennesker sid-
der i et konferencelokale på 
Christiansborg. De er her for 
at fejre, at Israel blev oprettet 
som stat i 1948. 

Rasmus Jarlov er medlem af 
Folketinget og formand for For-
svarsudvalget. Han åbner kort 
med at fortælle, at han støtter Is-
raels eksistens, og at han er træt 
af den danske, negative debat 
om Israel. Søren Gade, tidligere 
forsvarsminister og nuværende 
folketingsmedlem, følger trop ved 
at understrege over for Israel, at 
”I har en ven her, og I har mange 
i regeringen.” Han nævner også, 
at Danmark skal være glade for 
Israel, som er det eneste demo-
krati i Mellemøsten.

En af arrangørerne bag dagens 
konference er Tove Videbæk. 
Hun er tidligere medlem af Fol-
ketinget for daværende Kristeligt 
Folkeparti. Hun synes, det er 
vigtigt, at konferencen holdes på 
Christiansborg. 

”Flere danskere vil på den 
måde blive klar over, at der er 
spørgsmål omkring Israel og jø-
derne, vi bør tage alvorligt, drøfte 
og forholde os til. Der er så mange 
falske billeder af Israel, og vi har 
arrangeret konferencen, fordi vi 
som danskere og kristne er nødt 
til at være et værn for Israels 
folk,” siger Tove Videbæk, som 
håber på at fylde et større lokale 
næste år.

”Hvor er de andre?”
Den første taletid i Christi-

ansborgs lokale går til Tomas 
Sandell. Han er grundlægger og 
direktør i The European Coalition 
for Israel, en kristen græsrodsbe-
vægelse, der består af forskellige 
europæiske nationaliteter. Bevæ-
gelsen arbejder i EU og FN med 
at være en stemme for Israel og 
det jødiske folk i Europa. I 2004 
hørte Tomas Sandell i EU-regi 
Nobelprismodtager Laureate Elle 

Wiesel tale om den voksende 
antisemitisme i Europa. Laureate 
følte sig hjælpeløs og skuffet over, 
at ingen uden for de jødiske sam-
fund reagerede på det voksende 
jødehad. ”Hvor er de andre?,” 
spurgte han, og Tomas Sandell 
besvarede spørgsmålet ved at 
starte en organisation af ”de an-
dre”, der vil vise Israel, at nogle er 
for dem. Da jeg interviewer fi nske 
Tomas Sandell senere, fortæller 
han, at nogle år forinden havde 
han hørt Gud sige: ”Vil du være 
en stemme for Israel i verden?” og  
Tomas Sandell valgte at adlyde.

Skæbnesvanger passivitet
Thomas Sandell fortæller, at i 

1930’erne vidste mange kristne, 
hvad der skete med jøderne rundt 
om i Europa, men de så væk og 
valgte at være passive. Verdens-
samfundet så også væk i 1938, 
da den amerikanske præsident 
Roosevelt sammenkaldte natio-
nernes ledere i Evian, Frankrig. 
De drøftede, hvad de skulle gøre 
med de mange jøder, der fl ygtede 
fra Tyskland og Østrig. 

”Alle landene udtrykte deres 
store sympati for de omkring 
100.000 jøder på fl ugt, men na-
tion efter nation sagde nej til at 
tage dem ind; kun et land sagde 
ja. Millioner af jøder kunne have 

været levende, hvis man havde 
gjort noget der,” mener Tomas 
Sandell.

Han ser, at passivitet stadig 
er en af de største udfordringer 
for israelere og Israel i Europa. 
Uvidenhed er en anden stor ud-
fordring, som alle konferencens 
talere nævner med henvisning til, 
at medierne fordrejer det sande 
billede af Israel. 

Medie-uvidenhed
Shay Attias er født, opvokset 

og bor i Israel. Han har startet og 
leder Shuva Global Diplomacy, 
som er en kristen organisation, 
der vil bygge broer til Israel gen-
nem menneske-til-menneske-
kontakt. Shay Attias tror nemlig 
på, at fred i Mellemøsten kommer 
ved, at mennesker taler sammen. 
På konferencen siger han til de 
danske deltagere: 

“Det største problem er, at I 
ikke får set den sande virkelighed 
om, hvad der sker i Israel, fordi 
medierne bliver kidnappet af Is-
raels modstandere. For eksempel 
går mange danske støttekroner til 
palæstinensisk propaganda imod 
Israel og terrortunneller,” siger 
Shay Attias, som netop rejser 
rundt for at oplyse om en anden 
side af Israel.  

Tove Videbæk beskæftiger sig 

en del med Israel, og hun er enig 
med Shay Attias.

”Mange mennesker udtaler 
sig om Israel, og hvad der sker i 
Israel, på baggrund af medierne, 
men desværre kan mediebilledet 
være meget skævt eller direkte 
forkert. Jeg kan ikke vende det 
døve øre til det, som overgår 
Israel på denne måde. Dels fordi 
det i den grad skader Israel, men 
i sidste ende også os selv,” siger 
Tove Videbæk.

Israels største fjender
Alle konferencens talere under-

streger også, at antisemitismen 
vokser kraftigt, hvorfor tusindvis 
af jøder forlader de europæiske 
lande, fordi de ikke længere føler 
sig trygge. Tomas Sandell mener, 
at hvis vi deler Guds hjerte for 
genoprettelse generelt, handler 
det også om Israel. 

”Vi kan ikke være kristne uden 
at have et hjerte for Israel, lige-
som Gud har i Bibelen. Og når vi 
ser, at antisemitismen rejser sig 
så få år efter holocaust, har vi et 
valg om at være passive eller at 
tale. Vi skal lære af 1930’erne og 
tale, når vi ser tegnene, og når 
jøder ikke længere ser en fremtid 
i Europa efter at have været her 
så længe, er det et tegn,” siger 
Tomas Sindell og fortsætter:

”Passivitet og uvidenhed er vir-

kelig Israels største fjender, så det 
er ikke engang ondskaben i sig 
selv. Problemet er ikke ondskab 
– det er, når gode mennesker 
ikke gør noget. Men det er lettere 
at være passiv og ikke at vælge 
side,” siger Tomas Sandell. 

Han oplever, at mange kristne 
er for Israel, men når de taler 
med deres venner eller bruger 
Facebook, tør de ikke at sige 
deres mening. 

”Det er frygt, og det er en ånde-
lig kraft, vi skal bryde. Du er ikke 
relevant, hvis du kun kan sige din 
mening inden for kirkens mure. Vi 
skal være salt og lys udenfor og 
rejse vores stemme,” opfordrer 
Tomas Sandell.

En betydningsfuld stemme
Han henviser igen til verdens-

mødet i Evian i 1938, hvor der 
ikke var en kristen organisation 
til stede eller kristne, som gik til 
deres folketingsrepræsentanter 
med deres mening. I starten af 
sit arbejde tænkte Tomas San-
dell, hvad han kunne have gjort i 
1930’erne, men Gud afbrød ham: 
”Du skal ikke tænke på, hvad 
du kunne have gjort dengang – 
hvad kan du gøre i dag?” Og det 
spørgsmål sender Tomas Sandell 
videre til konferencedeltagerne 
og deltagerne, der om aftenen er 
med til at fejre Israels fødselsdag 

i Københavns Frikirke.
 ”Hvis der bare havde været 

en håndfuld kristne til stede i 
Evian, kunne de have ændret 
verdens gang. Vi skal aldrig sige, 
at vi ikke er nok, eller at vi ikke 
har ressourcer nok. Vi skal sørge 
for, at Evian 1938 ikke sker igen. 
Gud sagde, at det handler om, 
hvad jeg ville gøre nu, og derfor 
tror jeg på, at der stadig er tid til 
at gøre en forskel. Alle kan bede, 
alle har en valgstemme, alle kan 
ringe til deres folketingsmedlem 
eller sende et indlæg til en avis,” 
foreslår Tomas Sandell.

At bruge vores stemmer er 
privilegiet og skønheden i at bo i 
et demokrati.

”Din stemme er ligeså vigtig 
som alle andres stemme, og du 
skal ikke  undervurdere betydnin-
gen af din egen stemme,” siger 
Tomas Sandell, som nu taler Is-
raels sag over for indfl ydelsesrige 
mennesker i EU og FN.

Og han ser da også lyst på 
nutiden og fremtiden.

”I 1930’erne stod Kristi Legeme 
ikke sammen imod ondskaben, 
men jeg ser det anderledes nu, 
for Kirken har noget styrke og 
ser Israel. Der er nu et Legeme, 
som vil stå op for Israel, og Gud 
forbereder sit folk til at rejse sin 
stemme,” mener Tomas Sandell.  

Konferencens tre talere og to af de danske arrangører, Tove Videbæk (Shuva Global Diplomacy) 
og Rakul Kristiansen (European Coalition for Israel).  

Andrew Tucker, juridisk rådgiver i European Coalition for Israel, talte om international lov til aften-
fejringen i Københavns Frikirke.       

Tidligere forsvarsminister Søren 
Gade fejrede Israel med en indle-
dende tale.

Tomas Sandell og hans organisa-
tion tager kampen for Israel ud 
fra deres kristne overbevisning.
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Af Bodil Lanting

To ud af tre yngre amerikanere 
ved ikke, hvad Auschwitz var, 
viser en ny undersøgelse.

Trods nedslagtningen af næ-
sten en million jøder foruden 
tusinder af polakker, romaer, 
sovjettiske krigsfanger og andre 
grupper i den nazistiske dødslejr, 
er det ukendt stof for 66 % af 
USAs millennials, skriver Religion 
News Service.

Voksende uvidenhed
Undersøgelsen, der blev frem-

lagt af organisationen Confe-
rence on Jewish Material Claims 
Against Germany, viser, at to 
tredjedele af de 18-34 årige ame-
rikanere ikke ved, hvad Auschwitz 
var. Gennemsnittet for alle voksne 
var 41 procent.

Samtidig viser det sig, at 31% 
af alle amerikanere og over fi re 
ud af ti millennials tror, at kun 2 
millioner jøder - eller færre - blev 
dræbt under Holocaust. Det er en 
brøkdel af de seks millioner jøder, 
som er det historisk accepterede 
offi cielle antal.

”Jeg var lamslået over disse 
tal. Det viser bare, hvor let verden 

glemmer, og vi betaler en høj pris 
for ikke at huske”, sagde rabbi 
Marvin Hier. Han er grundlægger 
og leder af Simon Wiesenthal 
Center, som arbejder for at sikre 
menneskerettighederne og sætte 
fokus på folkemord i Europa.

Holocaust-dagen
Undersøgelsen, som blev fore-

taget blandt 1350 personer i 
februar, blev frigivet den 12. april, 
der er kendt som Yom HaShoah 
eller Holocaust Remembrance 
Day. Hvert år på denne dag min-
des Israel og de jødiske samfund 

verden over det nazistiske folke-
mord under 2. verdenskrig. 

Marvin Hier vurderer, at under-
søgelsen bekræfter behovet for 
bedre historieundervisning.

“Amerikanerne og de unge 
millennials behandler Holocaust 
som en del af arkæologien, som 

om det forsvandt fra planeten og 
aldrig vil komme igen. 

Det mener jeg er meget farligt, 
og det må være et wake-up call 
for amerikanerne, for vetera-
nerne, som kæmpede for at 
eliminere nazismen, og deres 
familier. Det viser vigtigheden af 
at have institutioner, som holder 
mindet om Holocaust levende”, 
sagde Marvin Hier.

Overlevende marcherede
For 73 år siden blev den nu 

88-årige Irving Roth befriet fra 
kz-lejren Buchenwald. Han var 
først sammen med sin bror i 
Auschwitz, men da de allierede 
nærmede sig, blev drengene 
sendt på dødsmarch til Buchen-
wald — hvor broderen døde.

På holocaustdagen vendte 
Roth tilbage til det nuværende  
museum Auschwitz fra sit hjem i 
New York. Han har taget samme 
tur syv eller otte gange siden sin 
befrielse. 

Roth var en af de 70 holocaust-
overlevende, som deltog i dette 
års March of the Living. Det er 
et 30 år gammelt internationalt 
undervisningsprogram, hvor del-
tagerne i løbet af en uge lærer om 
Holocaust og besøger relevante 

jødiske mindesteder. Ugen kulmi-
nerer med en march på 3,5 km fra 
Auschwitz til Birkenau, hvor man 
holder en mindeceremoni.

Irving Roths bedsteforældre 
døde i krematorierne her. Selv var 
han nær ved at fryse ihjel. Men 
han har en stærk begrundelse for 
at tage den svære rejse. 

”Der er stadig hundreder af 
millioner af mennesker, som øn-
sker, at det jødiske folk forsvinder, 
ligesom de ønskede det under 
Holocaust”, siger Irving Roth.

Deltagerrekord
Deltagerantallet i March of 

the Living nåede i år en rekord 
med 12.000 unge og voksne fra 
næsten 50 forskellige lande. En 
tredjedel af dem var ikke-jøder. 
Også Israels præsident, Reuven 
Rivlin, og den polske præsident, 
Andrzej Duda, deltog som talere 
under marchen.

I Auschwitz-museet gispede 
de deltagere, som for første gang 
så de dynger af sko, hårbørster, 
proteser og gryder, der havde 
tilhørt fangerne i dødslejren, 
skriver RNS.

Unge ved alt for lidt om kz-udrydelsen af jøderne

Af Samuel Nymann Eriksen, 
Dansk Europamission

På første dag i retten, den 16. 
april, blev det gjort klart, at An-
drew Brunson er fængslet på 
grund af evangelisation blandt 
kurderne, hvilket Tyrkiet kalder 
”kristianisering” og anser som 
en terrorhandling. 

Dermed står det mere klart 
end nogensinde før, at Andrew er 
fængslet for sin tros skyld. Mange, 
herunder Andrew selv, hans fami-
lie og advokat, havde håbet på, at 
sagen ville blive afsluttet, eller at 
Andrew i det mindste ville blive 
løsladt mod kaution. 

Andrew skal forblive varetægts-
fængslet indtil næste høring, som 
er planlagt til den 7. maj. Det blev 
endvidere besluttet, at Andrew 
skulle forfl yttes, og han er nu tilba-
ge i det fængsel, han oprindeligt 
sad i, hvilket er en foruroligende 
udvikling. Fængslet er berygtet 
for sine dårlige forhold, hvor der i 
en ottemandscelle er presset 22 
personer tæt sammen.  

Retssagen
Under retssagen deltog 50-60 

personer, herunder 15 pressefolk, 
den amerikanske senator Thom 
Tillis og USAs udsendte ambas-
sadør for international religions-
frihed Sam Brownback, fortæller 
CeCe Heil fra ACLJ, som var til 
stede under retssagen. 

Pastor Andrew har det sid-

ste halvandet år fastholdt sin 
uskyld og har gentagne gange 
udtalt, at han kun har været i 
Tyrkiet af én enkelt grund, netop 
for at fortælle om Jesus, og denne 
uskyld fastholdt han også under 
høringen i går. ”Jeg accepterer 
ikke de anklager, der er nævnt 
i anklageskriftet. Jeg har aldrig 
været involveret i nogen illegale 
aktiviteter”, fortalte Andrew. 

Andrew og hans advokat fi k 
først adgang til det 62 sider lange 
anklageskrift for mindre end en 
måned siden, selvom de gen-
tagne gange det sidste halvandet 
år havde efterlyst det. 

Det kommer ikke som nogen 
overraskelse, at anklageskriftet 
ikke giver bevis for, at Andrew 
skulle have begået nogen krimi-
nelle handlinger, hvilket retsmø-
det også gav et klart billede af. 

Andrews advokat gentog under 
retsmødet: ”I har ingen sag imod 
min klient”, da han er overbevist 
om Andrews uskyld. 

Flere anonyme vidner afl agde 
vidnesbyrd i sagen. De såkaldte 
hemmelige vidner var ikke til 
stede i selve retssalen, men 
deres stemmer, som var gjort 
uigenkendelige, blev transmitteret 
via videoopkald til domstolen. 

En politisk sag
Med gårsdagens retsmøde står 

det klart, at Andrew er anklaget 
for ’kristianisering’, som Tyrkiet 
kalder Brunsons evangeliserende 
arbejde blandet kurderne. An-
klageren påstår, at det har til 
formål at få kurderne til at gøre 
oprør mod den tyrkiske stat og 
dele landet i to dele, en kurdisk 
del og en del tilhørende Fetullah 

Güllen. Det er tankevækkende, at 
Tyrkiet nu anser evangelisering, 
eller ’kristianisering’, som en ter-
rorhandling. 

Anklageskriftet påstår, at An-
drew har brugt sin funktion som 
evangelisk pastor som et dække 
for terrorhandlinger. Han er fortsat 
anklaget for at stå i ledtog med 
Fethullah Gülen, som Tyrkiet 
mistænker for at have stået bag 
kupforsøget i 2016, og PKK. 

Det hemmelige vidne
Et hemmeligt vidne med kode-

navnet ”Dua”, som betyder ”Bøn”, 
har givet sin fortolkning af kristen-
dommen i det 62-siders lange 
anklageskrift. Han bruger ca. 25 
sider til at komme med absurde 
påstande om kristendommen, 
som han i øvrigt mangler bevis 
for. Dua påstår, at protestanter 
mener, at præsident Erdogan 
er Antikrist, som amerikanske 
protestanter regner for at være 
fortroppen i en kommende krig. 
Dua siger endvidere, at krigen 
vil blive indledt af Israel. Dua 
anklager også protestanterne 
for at mene, at alle mennesker 
er slaver af protestantismen og 
Israels sønner. 

Duas karakterisering af kri-
stendommen er ikke bare fejl-
agtig, den er direkte usand. Men 
Andrew risikerer op til 35 års 
fængsling, hvis han bliver dømt 
på grundlag af de falske og meget 
alvorlige anklager, som er rettet 
imod ham. 

Præst er fortsat fængslet
Andrew Brunsons ’forbrydelse’ er evangelisation blandt kurderne.

Flere internationale nyhedsmedier, bl.a. BBC News, har fulgt 
den tyrkiske retssag mod den amerikanske missionær Andrew 
Brunson, som blev indledt den 16. april.

’Bedstemor Bush’ er død – hun 
styrede Det Hvide Hus i 16 år
Den 92-årige Barbara Bush, som døde den 17. april, var hustru 
til USAs 41. præsident, George H.W. Bush, og mor til USAs 43. 
præsident, George W. Bush. 

Denison Forum beskriver hende som en stærk kristen kvinde, der 
var taknemlig for andres hilsener og forbøn gennem sine mange år 
med alvorlige sygdomme. For nylig frabad hun sig dog yderligere 
behandling. 

Jim Denison skriver, at hun var en kvinde, der delte vandene, 
ikke mindst på grund af sin loyalitet overfor ægtemanden. Samtidig 
var hun berømt for sin humor og omsorg for andre. 

The Washington Post beretter, hvordan en tragedie for mange år 
siden ændrede Barbara Bush’ liv:

Hun havde mødt George W. Bush som 16-årig, og to år senere 
blev de gift. I 1953 ramte tragedien, da parrets treårige datter, 
Robin, døde af leukæmi. Barbara Bush har fortalt, at tragedien 
gjorde hendes hår hvidt. Men familien fandt styrke i troen på Gud, 
og Barbara Bush har udtalt, at tabet af datteren fi k ægteparret til at 
elske ethvert menneske højere end før.

Barbara Bush’ humor viste sig bl.a., da hun talte til nye kandida-
ter fra Wellesley College i 1990. Her udtalte hun: ”En eller anden i 
denne forsamling vil måske en dag følge i mit fodspor og styre Det 
Hvide Hus som præsidentens ægtefælle. Jeg ønsker ham alt godt!”

Bodil

USAs tidli-
gere første-
dame senere 
mor til en 
præsident, 
Barbara 
Bush, døde 
i Houston, 
Texas, den 
17. april.

Også børn blev udryddet i nazisternes kz-lejre. Men det har mange glemt eller aldrig hørt om.
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Af Vidar Norberg

Putin er en sand ven af Israel, 
og jøderne har stor frihed i 
Rusland. Men forhåbentlig 
vil en million af dem alligevel 
rejse til Israel.

Det sagde den russiske chef-
rabbiner Berel Lazar i et interview 
med Karmel Israel-Nyt i Jerusa-
lem i marts.

Et meningsmålingscenter har 
oplyst, at der er 1,5 millioner jøder 
i Rusland. Berel Lazar ved ikke, 
om dette er det præcise antal, 
men han udtalte under besøget 
i Jerusalem, at arbejdet nu er at 
fi nde jøderne. 

Flere skjulte jøder viser nu 
deres identitet. Der er en ny ge-
neration jøder i Rusland, og man 
taler om en jødisk vækkelse, som 
Lazar kalder et mirakel.

Berel Lazar har været rabbiner 
i Rusland siden 1990’erne. Han 
er kendt som en ven af Ruslands 
stærke præsident Vladimir Putin. 
Det har fået mange til at lytte til 
chefrabbineren. 

  
Chefredaktør Steve Linde fra 

Jerusalem Report interviewede 
Lazar i Beit Avi Chai auditoriet i 
Jerusalem. Chefrabbineren tog 
sig også tid til at svare på spørgs-
mål fra salen. Temaet var Putin 
og jøderne.

Putins ven
– Hvordan vil du beskrive dit 

forhold til Putin? Tror du, seks nye 
år med Putin er godt for jøderne?

  
– Jeg er ikke profet og ved ikke, 

hvordan Rusland vil være om 
seks år. Vi håber og be’r til, at det 
vil blive bedre og bedre. 

Jeg synes, at Putin er en me-
get modig og retfærdig person, 
fordi han var den første, som 
gav jøderne anerkendelse, den 
første som startede kampen mod 
antisemitisme. Vi havde et godt 
forhold til Boris Jeltsin og Michail 
Gorbatsjov, men når spørgsmålet 
om antisemitisme kom op, sagde 
man «tabu», vær så venlig ikke 
at tale om denne sag. Han ville 
ikke komme til en jødisk sam-
menkomst. Han var ikke del af 
dette, sagde Lazar.

  
– Putin var den første, som 

sagde, at jøder hører til i landet li-
gesom alle andre nationaliteter og 
religioner. Putin har forbindelse 
med lederen for den ortodokse 
kirke, det muslimske samfund, 

det buddhistiske samfund og det 
jødiske samfund. Religion er en 
vigtig del af samfundet. Jeg tror, 
dette er forbindelsen med det jø-
diske samfund, forklarede Lazar.

  
– Hvordan forklarer du Putins 

nære forbindelse med dig, det 
jødiske samfund, Israel og stats-
minister Benjamin Netanyahu?

  
Lazar fortalte, at Putin var 

inviteret til en sammenkomst 
i synagogen under hanukka-
højtiden. Netanyahu var i byen 
og fik besked om, at han ville 
møde en vigtig mand, hvis han 
kom til synagogen. Der mødte 
Netanyahu så Putin. De gik ind på 
chefrabbinerens kontor og talte 
sammen i næsten to timer. Det 
var begyndelsen for 18 år siden.

  
– For det første: Putin elsker 

Israel. Jeg hørte det fra ham, før 
han lærte Netanyahu at kende. 
Da han var viceborgmester i 
Leningrad, blev han inviteret til 
Israel. Han kom hjem og sagde 
til konen ”Vi må rejse til Israel”. 
Han ønskede, at børnene skulle 
se, hvordan folk var i stand til at få 
ørkenen til at blive et land af mælk 
og honning. Han fortalte, at han 
tog familien med sig og rejste fra 
nord til syd, fra Metullah til Beers-
heba og Eilat. Han fi k virkelig set 
alt. Han var imponeret og sagde, 
at det er noget, vi kan lære af.

  
– For det andet er der over én 

million russisktalende jøder, som 
bor i Israel. Dette er en meget 
stærk forbindelse til Rusland. 
Putin føler, at dette er en stærk 
bro, som kan være til hjælp.

  – For det tredje har Rusland 
været en stærk ven af Israel. Hvis 
du ser på verdens sanktioner, så 
har Israel vist, at venskabet er 
stærkt. Jeg tror, dette er et vigtigt 
venskab. Putin har vist overfor 
mange lande, at hvis du er venlig 
overfor Rusland, så er Rusland 
venlig mod dig. Israel var i stand 
til at vise det.

  
Lazar antyder, at Putin nok er-

kender, at Sovjet-regimets hjælp 
til arabiske lande imod Israel var 
et ufornuftigt politisk fejlgreb.

  
– Putin holder af stærke ledere, 

og Netanyahu er en af dem. Han 
kunne li’ Ariel Sharon, og han 
elskede Shimon Peres.

Syrien og Iran
Chefrabbineren blev mindet 

om, at Putin også støtter Bashar 
al-Assads regime og regimet i 
Iran. Han blev spurgt, om det er 
positivt eller negativt, at Putin 
spiller på begge siderne. 

Lazar sagde, at han ikke er 
velinformeret om det, som sker i 
Syrien. Men han påpegede, at der 
daglig foregår orientering mellem 
Israel og Rusland om det, som 
sker i Syrien. Han nævnede også, 
at forsvarsministeren i Rusland 
har været i kontakt med Israel om 
mange, mange sager. 

– Putin har mange gange sagt, 
at Syrien med Assad netop nu er 
bedre for Israel end Syrien uden 
Assad. 

 Som eksempel fortalte Lazar, 
at nogle af de ældste jødiske sam-
fund og bygninger i Damaskus og 
Aleppo går tilbage til kong Davids 
tid. I Jobar i Stor-Damaskus ligger 

«Profeten Elias-synagogen»  som 
siges at være 2000 år. Den oprin-
delige skal være fra år 720 f.Kr. 
Det var her i området, at profeten 
Elias ifølge traditionen gemte sig. 
Aleppos store synagoge er angi-
veligt bygget på fundamentet af 
et hus, som kong Davids hærfører 
Joab byggede omkring år 950 
f.Kr. (2. Sam 8, 3–8). 

Lazar sagde, at terroristerne 
ødelagde synagogerne, men i 
dag hjælper Rusland til med vagt-
hold omkring de jødiske steder, 
inklusive de jødiske kirkegårde.

– Putin siger, at netop nu har 
Syrien brug for en leder for at 
standse terroristerne. Men lad os 
sætte os ned og snakke om det, 
som sker i morgen. Putin mener, 
at ISIS er meget værre for Israel.

  
Under spørgerunden blev det 

påpeget, at Iran er Israels værste 
fjende.

  
– Irans infi ltration i Syrien er 

en anden sag. Jeg drøfter dette 
på private møder med Putin. Jeg 
får svar, men jeg kan ikke sige, 
at det altid er de svar, vi gerne 
vil høre. Men jeg føler, at han 
tænker på israelske interesser, 
når han afgør, hvad der skal ske 
med Syrien.

Jeg tror, at Iran både er en 
fjende af sig selv og af mange 
andre lande i verden. Mange i den 
arabiske verden føler, at Iran ikke 
går i den rigtige retning. Spørgs-
målet er, hvad man skal gøre med 
Iran. Jeg er ikke politiker eller 
talsmand for Putin. Jeg ved ikke, 
hvad der er bedst, men jeg tror, 
at Rusland har en slags dialog 
med Iran og prøver at få dem til at 

forstå, at de må fi nde en løsning, 
hvadenten det gælder Syrien, 
grænsen til Rusland eller i mange 
andre sager. Israel har al ret til at 
forsvare sig selv. Jeg tror, at Putin 
fuldt ud forstår det, hvadenten det 
gælder Syrien eller Iran.

Lazar nævnede, at denne sag 
kommer op, hver gang Netanyahu 
møder Putin.

Jødisk vækkelse
– Hvordan er det at være jøde 

i Rusland i dag? Det plejede ikke 
at være så godt?

– Jeg husker, da præsident Pu-
tin for 18 år siden kom til åbningen 
af en synagoge. Det var første 
gang, at en russisk præsident 
deltog i nogen form for jødisk ak-
tivitet. Der var en gammel dame, 
som nogle måneder senere 
fortalte mig, at nu kunne hun gå 
på gaden med løftet hovede. Hun 
var over 70 år og fortalte, at gen-
nem hele sit liv havde hun gået 
med bøjet hovede. Hun fortalte 
videre, at når præsidenten kan 
komme til åbningen af synago-
gen, kunne hun være stolt over 
at være jødisk. 

I dag ser vi en ny generation i 
Rusland. Vi har 25-30 år gamle 
mænd og kvinder, som blev født 
i frihed, uden kommunisme. Den 
nye generation går i gaderne med 
en davidstjerne og kipa, ikke fordi 
de er religiøse, men fordi de vil 
vise, hvem de er. De er stolte over 
at være jødiske.

Før var det et land, som fik 
jøder til at føle sig usikre, bange 
og skamfulde, sagde Lazar.

Fortsættes side 16

- Putin er en stor ven 
af Israel, siger chef-
rabbiner Berel Lazar.

Benjamin Netan-
yahu besøgte Vladimir 
Putin i Moskva den 
9. marts 2017. (Foto: 
Den russiske presi-
dentens nettside)

Jødisk vækkelse i Putins Rusland
”Putin elsker Israel, og Ruslands jøder er stolte af deres arv,” fortæller chefrabbiner Berel Lazar.

Berel Lazar er en af to chefrab-
binere i Rusland. 
Foto: Heljä Norberg 

MEDIERNES 
BLINDE ØJE

- Nyheder, du 
normalt ikke kan 
læse i de andre 

medier.
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Af Tina Varde

- Det, jeg laver i mit liv nu, er 
det, jeg føler, Gud har forbe-
redt mig til i hele mit liv. Siden 
jeg var barn, har jeg ønsket at 
gøre det, jeg gør nu. Jeg er 
midt i at se Gud arbejde. Han 
har været trofast hele mit liv 
og ledt mig til det, fortæller 
Lena Løbner.

I Israel har hun overtaget noget 
af sine forældres missionsarbejde 
i landet gennem 25 år. De har 
været missionærer i Afrika og 
Israel i sammenlagt 55 år: 

- I marts måned sidste år fyldte 
min far 85, og der lukkede mine 
forældre deres missionsarbejde 
ned som planlagt gennem lang 
tid. De skriver stadig bøger og 
taler med mennesker. Efter at 
have samarbejdet med dem i 
mange år var det naturligt for mig 
at overtage en stor del af deres 
opgaver. 

- Jeg sagde ja til kaldet efter en 
drøm, hvor jeg så mine forældre 
løbe med en fakkel. Så tabte de 
den – den svingede op i luften, og 
jeg hørte en stemme sige:”Er du 
villig til at tage den fakkel? Ellers 
ryger den på jorden”.

Lena Løbner bad over det i 
nogle dage, før hun besluttede 
sig for at overtage nogle af for-
ældrenes relationer, venskaber 
og projekter.

En særlig vigtig opgave har 
været udgivelse og udbredelse 
af en bog om 120 holocaust-
overlevere i alderen 70 og 90 
år, som var i koncentrationslejre, 
da de var mellem 4 og 18 år. De 
fortæller om deres trosoplevelser 
midt i lidelsen. Lena Løbner har 
pt 30 eksemplarer af bogen, som 
skal sælges til ”sponsorer”, der vil 
hjælpe med at skaffe indtægter 
og donationer til udbredelse af 
bogen ved at betale 1.000 kroner 
for et eksemplar.

I øjeblikket er hun desuden 
ved at færdiggøre en cd, der 
udkommer til maj. Yderligere 

informationer om bøger og mu-
sik kan fi ndes på hjemmesiden 
for hendes velgørende forening: 
Håb for Alle.

Missionærbarn
- Mine forældre har tidligere 

været missionærer i 45 år i Afrika, 
hvor jeg er født – i 1966 i Tanza-
nia. De gav mig som ganske lille 
en pose bolsjer. ”Dem skal du 
dele ud”, sagde de, da vi besøgte 
en stamme, som aldrig havde set 
hvide før. Det var stærkt at blive 
taget med i processen.

- Da jeg var ti år, fl yttede vi til 
Danmark, hvor jeg startede i 3. 
klasse. I Afrika havde jeg aldrig 
tænkt over, at jeg legede med 
afrikanske børn, men herhjemme 
lagde jeg mærke til, at jeg ikke var 
helt dansk, når jeg legede med 
danske børn.

- Vi har alle brug for 
omsorg, mad og fami-
lie … basale ting, som 

betyder noget. Som 
missionærbarn lærer 

man at acceptere 
andre kulturer. Det er 

vigtigt.

- Børn er utrolige skabninger. 
De er bare i det, de er i, og tænker 
ellers ikke så meget over, om de 
er fremmede - tager bare en dag 
ad gangen. Vi har mange kultu-
rer i Danmark nu. Det er meget 
vigtigt, at vi ikke fremmedgør og 
skaber skel mellem hinanden. 
Mennesker er mennesker uanset 
hvor på jorden, vi er.

- Vi har alle brug for omsorg, 
mad og familie … basale ting, 
som betyder noget. Som missio-
nærbarn lærer man at acceptere 
andre kulturer. Det er vigtigt. 

- Mange fra forskellige religio-
ner kommer til korset, kommer til 
Jesus lige nu. Hvis vi kan hæve 
os op over den politiske debat – 
vores egne følelser og fordomme 

– og kommer højere op, der hvor 
Gud er, så vil vi se mange ting 
ske. Hvis der er noget, verden har 
brug for i dag, så er det det kristne 
budskab, menigheden og kirken, 
påpeger Lena Løbner.

Sygdom og sang
Som barn i Danmark havde 

hun meget sygdom og lå en del 
på hospitalet. Efter en knæskade 
i gymnastik i teenageårene måtte 
hun droppe det sportslige sam-
vær med klassekammeraterne.

- Jeg havde store problemer 
med mine led, efter mit knæ 
hoppede ud af led - når jeg spil-
lede håndbold. I en lang periode 
døjede jeg også med svær eksem 
på hænderne.

- Som ti-årig var jeg begyndt 
at spille guitar og synge. Nu be-
gyndte jeg at tage ord fra Biblen 
og nogle af salmerne og sætte 
min egen melodi på. Jeg startede 
også et børnekor.

- Det hjalp mig i forhold til 
identitet. Som teenager er det 
godt at have noget at gå op i. Det 
kreative – at spille, synge, male, 
skrive digte – er en god måde 
at komme ud med det inderste, 
mener Lena Løbner, der opfatter 
sig selv som ”en glad teenager”.

Bed om hjælp
I 1987 blev Lena Løbner gift. 

Parret fik to børn, men ægte-
skabet holdt ikke. Hun blev skilt, 
selvom hun ikke ønskede det.

- Så stod jeg alene med to små 
piger, og der var meget at se til. 
Jeg havde en kontoruddannelse, 
men valgte at blive dagplejemor, 
da børnene var små, så jeg kunne 
være der for pigerne.

- Skilsmissetiden var en pe-
riode, hvor jeg ofte var ked af 
det og græd meget. En særlig 
slem nat sagde jeg til Gud: ”Nu 
må du tage mit liv. Nu er der ikke 
mere”. Om eftermiddagen næste 
dag blev det uvejr med torden 
og lyn på himmelen. Da jeg tog 
på vandhanen, slog lynet ned 
igennem vandhanen og igennem 
min arm. Jeg faldt om. Bagefter 
sad jeg chokeret på gulvet med 

mange smerter i venstre side 
og ondt i mit hjerte. Hele venstre 
arm hang ned til siden, fortæller 
Lena Løbner.

Alligevel tog hun sig sammen 
og fortsatte med alle de praktiske 
opgaver, der var forbundet med 
at være dagplejemor og samtidig 
tage vare på sine egne to små 
børn. Udmattet faldt hun i søvn 
den aften.

Næste morgen havde hun 
stadig ondt og ringede til lægen 
og forklarede, at hun havde ondt 
i hjertet.

”Er der sket noget?”, spurgte 
lægen og blev helt ude at det, da 
hun hørte om lynnedslaget: ”Du 
skulle have bedt om hjælp med 
det samme”.

- Da gik det op for mig, at ”Her-
ren kunne have taget mit liv den 
dag”. Men jeg havde slet ikke 
mærket mig selv, fordi jeg havde 
så travlt. Jeg skulle ordne og gøre 
så mange ting – som jeg ikke ville 
unde min værste fjende – og sam-
tidig følte jeg, at jeg svigtede Gud 
på grund af skilsmissen.

- Men Gud så mit hjerte. Og 
Gud havde givet mig en ny chan-
ce. Jeg var så glad.

- Gud ser ikke på det ydre. Han 
ser på hjertet, understreger hun.

Ugen efter ringede dagple-
jekontoret og spurgte, om hun 
havde lyst til at lave en cd med 
sange til dagplejebørn. Musik var 
lige det, hun brændte for, så hun 
måtte sige ja.

- Den cd bliver der stadig sun-
get til rundt omkring. Jeg synes, 
det er stort, at jeg fi k kræfter til 

at lave en cd midt i det hele. Gud 
hjalp mig!

- Samme uge var der nogle, 
der spurgte, om jeg ville lede i 
lovsang på Sankt Annæ Gymna-
sium. En nat kom sangen ”Kom 
med din regn” til mig, som jeg 
sang til koncerten, hvor der kom 
ca. 1.500 mennesker. 

- Jeg var svag, havde tabt mig 
meget og turde ikke stille mig 
frem, men da jeg begyndte at 
synge, kom Guds nærvær. Midt 
i alt dette følte jeg, at Gud ville 
noget med mig på trods af det 
hele, fortæller Lena Løbner, der 
adlød hver gang.

I 2005 skrev hun bogen: ”Vend 
din skæbne” – en titel inspireret af 
Salmernes Bog, hvori der står, at 
Gud vendte deres skæbne.

Uundværlige roser
At give uden bagtanke er vigtigt 

for Lena Løbner, der lærte at dele 
bolsjer ud som barn.

- Hvis der er noget, 
verden har brug for 
i dag, så er det det 

kristne budskab, me-
nigheden og kirken, 

påpeger Lena Løbner.

- Dagen efter natten, hvor jeg 
sagde til Gud, at han måtte tage 
mit liv, kom en mor til et af mine 
dagplejebørn med roser til mig: 
”Tak fordi du tager dig så godt 
af min lille pige”, sagde hun, da 
hun gav mig roserne. Også der 
følte jeg, at Gud så mig. Netop 

da havde jeg så meget brug for at 
vide, at jeg var elsket og ok. Det 
blev til sangen: ”Tak for alle roser, 
som du giver til mig”.

- Det med at være noget for an-
dre mennesker … Se behovene 
og være noget for dem uden løn 
– uden at planlægge eller tage 
noget for det. Dét synes jeg, at 
jeg gør i dag. Og jeg har et bræn-
dende ønske om at formidle vig-
tigheden af det til andre kristne. I 
stedet for at snakke så meget … 
Vi lever for meget i vores hoveder.

- Forleden leverede min datter 
og jeg tøj til hjemløse. Hendes 
naboer og venner havde også tøj 
til overs, som de fi k. Så er man høj 
og glad bagefter. Den dimension 
er vigtig – der står jo i Esajas 58, 
at du skal give til den, der ikke har 
tøj, mad … og har du to kjortler, så 
giv den ene væk. Lad være med 
at tænke så meget over det. Gør 
det, gør noget!

- Jeg har en dyb længsel efter, 
at fl ere sætter noget mere hand-
ling på – får lyst til at gøre det! Og 
det skal være lysten, der driver 
værket, opfordrer hun.

Fra sorg til håb
I 2010 startede Lena Løbner 

foreningen ”Håb for Alle” i kølvan-
det på personlig sorg. Hun havde 
påbegyndt arbejdet sammen med 
veninden Camilla Holstein, som 
hun arbejdede sammen med, 
inden hun døde af kræft.

- Jeg var i sorg, fordi jeg havde 
mistet min veninde - og samtidig 
følte jeg, at alt gik fra hinanden i 
en kristen organisation, som jeg 

- Det er vigtigt at følge det, som ligger på hjerte: Tage sit kors op og også turde lidelsen, mener Lena Løbner.

Lovsanger, tilbeder, missionærbarn. Livet er et langt – til tider svært - 
kald for Lena Løbner, der opfordrer til, at vi tager lidelsen på os. 
Men også fremelsker inderlighed i hvile foran korset.

- Gud kan 
rumme sygdom, 
død og lidelse

Lena Løbner:
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En koncert med 
Stuart Townend 
er mere end fæl-

melodier. Manden, 
som har givet os 
nogle af de mest 
populære lovsan-
ge, formår med sit 
nærvær at skabe 
en helt unik
koncertoplevelse.

var med i på det tidspunkt. Der-
for gik jeg og tænkte: ”Hvordan 
skal jeg nu kunne leve mit liv?”. 
Camilla og jeg havde sunget 
sammen, og jeg vidste, hun gerne 
ville have, at jeg fortsatte med at 
synge. Jeg sang også for hende, 
da hun døde.

- Camilla havde overvejet at 
fl ytte på hospice, men valgte at 
dø på Ledreborg. Efter at hun 
var gået bort, fi k jeg inspiration 
til at gå ind på et hospice: ”Har I 
lyst til, at jeg kommer og synger 
en sang?” fortæller Lena Løbner.

”Spiller du guitar?” spurgte 
personalet. Der blev klappet i 
hænderne, da hun svarede ja. 
Det var, som om Gud havde luk-
ket en dør, men åbnet et vindue, 
følte Lena. 

De lavede en aftale, og snart 
sad hun i dagligstuen på hospicet 
og sang med lukkede øjne:”Oh 
store Gud”. Alle på stuerne kunne 
høre det. Da hun åbnede øjnene 
igen, sad der en lille dame i kø-
restol i stuen. 

- ”Kender du: ”Nu titte til hinan-
den?” spurgte damen. Og så sang 
jeg den for hende. Tårerne trillede 
ned ad hendes kinder, mens jeg 
sang. ”Den vil jeg gerne have 
spillet til min begravelse”, sagde 
hun bagefter til mig.

- Det var som om, livet blev 
mere enkelt igen. Det handler 
om liv og død. Og jeg kunne 
bruges i det regi. Det hjalp mig 
i min sang, at jeg hjalp hende. 
Tak Herre! … Gud ved præcis, 
hvor vi er i vores liv, og hvad vi 
har brug for. Ugen efter ringede 
de fra hospicet og inviterede mig 
tilbage, og siden har jeg fået in-
vitationer til at synge på hospice 
i hele Danmark.

- Min tro er blevet udvidet efter 
sorgen. Den er blevet stærkere, 
forklarer Lena Løbner.

I 2012 indspillede hun en cd  
- ”Tak for alle roser” - og uddelte 
den gratis til alle hospicer. 

Alle hendes indtægter går 
gennem den velgørende organi-
sation, hun har startet.  Når der er 
penge til overs, får hun lidt i løn.

Forsigtig
Gennem ti år har hun prøvet 

at hjælpe mange unge piger og 
familier, som har boet i hendes 
hus. Hendes egen familie bor lige 
i nærheden.

Har du overvejet at blive gift 
igen?

- Når man har været gift, har 
børn, børnebørn og arbejde, er 
livet fyldt op. Mine 24 timer går 
hurtigt.

- Trods chancer har jeg ikke 
haft behov for  - og måske ikke 
turdet – gå ind i et nyt ægteskab. 
”Gud, mit liv er dit”. Jeg føler, at 
jeg tilhører Jesus. Har Gud en 
mand til mig på et tidspunkt, er 
det noget andet. Men jeg har lært, 
man må passe på sig selv der. I 
parforhold er der en andens sjæl, 
der kommer indover - med minder 
og følelser. Dér kommer der en 
anden ind. Det er bedre at være 
alene end at være gift med den 
forkerte. Det er at gamble med sit 
liv, hvis det er den forkerte. 

- Mine forældre har altid hørt 
sammen og suppleret hinanden 
godt. De har været et forbillede 
for mig.

- Jeg har siden jeg var barn 
haft gudsfrygt. Det liv, Gud har 
givet mig, må jeg leve og være 
taknemlig for. Jeg er frimodig, 
når jeg beder, men understreger 
også: ”Det, som du mener er 
bedst for mig, det gør du”. For 
han ved, hvordan jeg er skruet 
sammen, forklarer hun.

I dag rejser Lena Løbner en 
del i Danmark, Island, Færøerne, 
Sverige og Israel – og bygger 
relationer mellem mennesker i 
forskellige menigheder, prædiker 
og fortæller om sit arbejde … 

Hun kommunikerer om Gud 
igennem sang, bøger, undervis-
ning, relationer og venskaber.

- Uanset hvad der sker i vores 
liv, så er der et liv bagefter. Efter 
skilsmisse, dødsfald, sammen-
brud … som når Camilla dør, og 
jeg tænker: ”Hvordan kommer 
jeg videre herfra?” Der er altid 
mennesker, der har brug for den 
gave, vi har.

- Det er stærkt, at Gud som 
pottemager, når karret mislyk-
kes, laver et nyt kar. Han starter 
forfra. Det nye er ikke, som det 
var.

- Gud har taget mig og klasket 
mig sammen på sin drejeskive, 
og så har han lavet et nyt kar. 
Det er vigtigt at kunne se tilbage, 
være taknemlig for det gode og 
lære af det dårlige … vide, at 
man kan få lægedom for sine 
sår. Han ønsker, at vi kommer 
på benene igen hurtigst muligt.

- Der kunne skrives en helt 
ny bog om, hvordan jeg er kom-
met igennem svære ting takket 

være ham. 
- Jeg er lovsanger og tilbeder. 

Nogle år var det svært for mig at 
tilbede og synge for mennesker 
- I 2009, 10 og 11. Så kom det 
til mig, at Gud elsker børnene. 

Jeg havde masser af børne-
sange og lavede en glad cd med 
titlen:”Hvis jeg var en and”, siger 
Lena Løbner.

Den cd delte hun ud til 200 
familier. Det gav mening at starte 
der. Hun havde undervist en lille 
pige på otte år, som døde af 
kræft, i dansk og matematik. Og 
også lavet en sang om hende. 

- Det er en smertens vej, når 
man tager sit kors op og følger 
Gud. Jeg kan mærke andres 
smerter – uden fi lter nogle gange. 
Så må jeg lige tage et par dage 
bagefter, hvor jeg må græde og 
bede ind for Gud. Det er en del 
af tjenesten.

- Mit budskab i forhold til andre 
kristne handler om, at der står, 
vi skal dø med Kristus og være 
ét med hans lidelser, så bliver vi 
en del af hans opstandelse. Vi 
vil gerne have del i hans opstan-
delse, men ikke i lidelser. Det kan 
ikke lade sig gøre.

- Gud har givet mig mange ma-
terielle gaver, og jeg føler, at hvis 
han tog dem fra mig i morgen, 
ville jeg stadig være glad. 

- Jeg har været igennem lidel-
sen, men jeg er stadig på G uds 
drejeskive. Når vi lærer om Josef 
-  hele hans liv var én lang smerte, 
men Gud ophøjede ham. Hele 
hans liv var en lang historie om at 
blive brudt, brudt og misforstået.

- Når vi er døde med Kristus, 
har synden ikke længere ret 
til os. Paulus taler om korsets 
hemmeligheder. Det er dér, vi 
lever. Man kommer aldrig uden 

om korset. Hvis man har en af-
hængighed af et eller andet, kan 
man også kun blive fri ved korset. 
Dér tilgiver og renser han os.

- I mit arbejde på hospice har 

jeg forstået, at Gud er meget 
større end jeg troede, for han 
kan rumme sygdom, død, lidelse 
… som han selv gik igennem, 
tilføjer hun.

Lene Løbners bog og cd’er 
kan bestilles gennem www.ha-
abforalle.dk

Lovsanger og tilbeder Lena Løbner er på vej med en ny cd, der forventes at udkomme til maj. Og arbejder for at udbrede en engelsk bog med holocaust-ofres beretninger om lys i 
mørket. En opgave hun efter en drøm har overtaget fra sine missionærforældre.
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Bøger til bedre sundhed
Læs den kristne læge Dr. Colberts bøger om mental og fysisk sundhed 

Livsfarlige følelser
Destruktive følelser er giftige for kroppen 

og kan føre til en lang række alvorlige syg-
domme.

Dr. Don Colbert viser os disse potentielt øde-
læggende følelser - hvad de er, hvor de kommer 
fra og hvordan de manifesterer sig. Du behøver 
ikke at være et offer for dine følelser. Ved at 
fokusere på fi re områder som har afgørende 
betydning for vort følelsesmæssige velvære – 
sandhed, tilgivelse, glæde og fred – viser dr. 
Colbert dig, hvordan du kan hæve dig over de 
livsfarlige følelser og opnå ægte sundhed i krop 
og sjæl. Norsk oversættelse.

Indbundet. 251 sider. Kr. 198,-

Det du ikke vet, kan ta 
livet av deg

Den kristne læge Don Colbert har selv ople-
vet at blive syg pga. stress. 

Som erfaren læge troede han, at han vidste, 
hvad der skulle til for at holde sig rask, indtil hans 
eget helbred begyndte at svigte. Da hans egen 
lægeviden ikke var i stand til at hjælpe ham, søgte 
han svar andre steder. Svarene overraskede ham, 
og de kan også overraske dig!

I ”Det du ikke vet, kan ta livet av deg” sætter 
forfatteren fokus på, hvad der er vigtigt for et godt 
helbred - ud fra sine erfaringer som både læge, 
patient og kristen. Norsk oversættelse.

Indbundet. 238 sider. Kr. 249,-

Bedre helse på naturlig vis
Er du klar til at tage af sted på en halvtreds dage 

lang rejse, som vil forandre dit liv? 

Forskning viser, at du kan reducere risikoen for hjer-
tesygdomme med mere end 80 procent og risikoen for 
kræft med 60 procent eller mere - ganske enkelt ved 
at tage sunde valg i forhold til kost og livsstil. 

I Bedre helse på naturlig vis giver dr. Don Colbert 
os tidløse sandheder og de syv grundpæle for et godt 
helbred - vand, søvn og hvile, levende mad, træning, 
afgiftning, kosttilskud og stresshåndtering. Når du 
bygger livet på disse grundpæle, vil de give dig bedre 
helbred for livet. Norsk oversættelse.

Indbundet. 358 sider. Kr. 249,-

Forstå, hvordan den usynlige - åndelige - verden øver indfl ydelse 
på os, hvad enten vi er klar over det eller ej. 
I denne bog forklarer Graham Powell den åndelige virkelighed ud 
fra Bibelens ord, hans egen erfaring og et langt livs tjeneste med 
forbøn for mennesker.  277 sider. Kr. 198,00. E-bog: Kr. 48,00

”Det er tåbeligt bare 
at leve for de syn-
lige ting. Alligevel er 
det sådan, de fl este 
lever deres liv”.

Graham Powell

Usynlig virkelighed

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

NYHED: The Shack
Filmatiseringen af William P. Youngs bestseller 
’Hytten’ på dvd med danske undertekster.

Fa m i l i e fa r e n  M a ck 
Mackenzie får et chok, da 
hans yngste datter Missy 
bliver bortført og dræbt på 
en ferietur ved en skovsø. 

Han rammes af en de-
pression, som først ændrer 
sig, da han på mystisk vis 
inviteres tilbage til den 
hytte, hvor forbrydelsen 
fandt sted. Der møder han 
den treeninge Gud i form af 
tre forskellige mennesker, 
som hjælper ham i gang 
med at bearbejde den svære oplevelse.

Med danske undertekster. 127 minutter.

149,-
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Lena Garnfeldt 
udgiver lovsange
Lyder navnet Garnfeldt be-
kendt? Så er det nok fordi 
Lena og Jan Garnfeldt 
er parret bag KBC, Kø-
benhavns Bibeltrænings-
center, som de startede 
tilbage i 1988. 

I tillæg til at være medpa-
stor for KBC og jævnligt tale 
i lokale kirker og til konferen-
cer, er Lena Garnfeldt en erfaren lovsangsleder og har i 30 år 
ledt lovsang både herhjemme og i udlandet. Nu har hun udgivet 
lovsangsalbummet ”Love of my Life”.

Formålet med udgivelsen er at formidle og føre mennesker ind i 
et dybere tilbedelsesliv og give dem en oplevelse af Guds nærvær 
i musikken. Albummet er Jesus-centreret lovsang i klassisk kristen 
gospel-fortolkning, i en stil som vi kender i mange danske kirkelige 
miljøer. CD’en er blevet produceret i Nashville, TN, og med nogle 
af verdens bedste kristne musikere, fortæller Lena Garnfeldt.

Albummet består af en blanding af helt nye sange samt klas-
sikere inden for lovsang, som fx. ”Holy Holy Holy” og ”How Great”. 

”How Great” består af salmen ”How Great though art”, som sup-
pleres med et enkelt omkvæd fra Chris Tomlins ”How Great” - en 
sjov lille overraskelse til slut. I nogle af sangene veksler Lena mel-
lem engelsk og dansk - hvilket fungerer fi nt og ikke kun vil glæde 
ældre lyttere, som ikke er fortrolige med det engelske, men også 
andre, som allerede kender sangene på begge sprog. 

Darlene Zschechs ”Potter’s Hand” er en anden klassisk lovsang, 
som Lena synger sikkert og smukt, uden slinger i valsen. 

To af de nye lovsange er fra danske sangskrivere: Sang 3 ’You 
Alone’, skrevet af Josephine Michaelsen fra Kirken i Kulturcentret 
og sang 8, skrevet af Daniel og Natalee Karangi fra Hillsong Kø-
benhavn. Sangene er oprindeligt på dansk, men for begge gælder 
det, at Lena har oversat teksten til engelsk og synger først på dansk 
og derefter på engelsk. Den tredje af de nye sange, Glory of your 
name, er engelsk og skrevet af producer Nick Coetzee.

Kærlighed og fokus på Jesus skinner igennem hele albummet, 
og med den høje tekniske og musikalske klasse er det bare at nyde 
det og hengive sig til lovsangen. 

Albummet med de 10 sange kan købes i fysisk form via Lenas 
egen hjemmeside lg-music.dk og koster 149,95 kr. eller via down-
load på itunes.dk for 69 kr.

Lisbeth

Nåden vil høste hvad den sår
Anmeldt af Bodil Lanting

Tidligere sognepræst Hart-
vig Wagner (88) har udgivet 
en prædikensamling med 
prædikener til alle søndage i 
kirkeåret ifølge 2. tekstrække, 
dvs. teksterne til alle lige års-
tal. Prædikenerne er således 
aktuelle frem til advent i år.

 ”Nåden vil høste hvad den sår” 
gengiver en linje fra Grundtvigs 
salme ”Nåden hun er af kon-
geblod”. Og det skinner tydeligt 
igennem, at prædikensamlingen 
er skrevet af en erfaren præst. 
Prædikenerne er af passende 
længde, og der er salmeforslag 
efter hver enkelt af dem. 

Også indholdsmæssigt giver 
bogens titel et præcist fi ngerpeg 
om den teologi, man fi nder i bo-
gen. Hartvig Wagner taler klart 
om fortabelsens mulighed, blandt 
andet ud fra netop denne søn-
dags tekst om Faderhuset med 
de mange boliger fra Joh. 14,1-11 
(se denne uges prædiken side 6).

Hartvig Wagner har i årtier 
været en ledende skikkelse på 
den kirkelige højrefl øj. Han var 
medudgiver af ”Kirkens ja og Nej” 
fra 1964, medstifter af Menig-

hedsfakultetet og forstander på 
IMs Bibelskole i Børkop. 

Forfatteren er også kendt for 

sin store interesse for astronomi. 
Det skinner igennem bl.a. i prædi-
kenen til Helligtrekongers søndag. 

Men det er Bibelens budskab, 
som er i fokus. Her er ikke plads 
til fantasier om hverken senere 
tiders legender om de tre vise 
mænd eller hvilken type stjerne, 
der ledte dem. 

Wagner minder om Paulus’ ord 
i Rom. 10,17: ”Troen kommer af 
det, der høres, og det, der høres 
kommer i kraft af Kristi ord”. Da de 
tre vise mænd gik til kongebyen 
Jerusalem, var de på vildspor. 
De blev ledt på rette vej igen af 
profetierne fra Bibelen, som de 
skriftkloge kunne fortælle om.

Vismændene fulgte derpå 
den vej, som Guds Ord anviste. 
De skriftkloge blev dog i Jeru-
salem. Hvad gør vi selv med det 
store budskab? spørger Wagner 
og slutter sin Helligtrekongers-
prædiken med en opfordring til at 
komme af sted: Ind til Frelseren 
og ud med hans ord.

Generelt er prædikenerne  
både solide og letforståelige med 
tidløse, bibelske budskaber.

Hartvig Wagner: Nåden vil 
høste hvad den sår 
293 sider • 249,95 kr. • Lohse

Bondedrengen fra Kraghede 
fortæller stadig om Guds storhed
Kresten Jensen arbejdede i 40 år i Børn & Tro. Som 69-årig blev han ramt af en svær hjerneblødning. 
Nu har han skrevet en bog om sit liv og sine oplevelser i arbejdet med at fortælle børn om Gud.

Af Solvej Allen

Hvad gør man, når man som 
69-årig er blevet ramt af en 
hjerneblødning, der næsten 
har taget livet af en og sat 
spor i form af lammelse, 
sondemadning og problemer 
med at tale? 

Når man pludselig må tage af-
sked med sit hjem med hustru og 
teenagebørn for at fl ytte på ple-
jehjem, fordi man har brug for så 
meget hjælp til alting, at det ikke 
længere kan klares derhjemme?

Hvad gør man, når man hele 
sit liv har fortalt evangeliet til tu-
sindvis af børn på stævner, lejre 
og i børneklubber, men pludselig 
ikke kan sige ret mange sam-
menhængende ord?

Hvad gør man, når man har 
kørt Danmark rundt med en 
børnevenlig campingvogn, hvor 
hundredvis af børn har set fi lm 
om Jesus, og nu pludselig ikke 
kan røre sig ud af stedet? Bliver 
man bitter og fortørnet på Gud og 
vender ryggen til livet?

Det gjorde Kresten Jensen, der 
gennem mange år har arbejdet i 
Børn & Tro, ikke. Da den første 
svære tid med genoptræning 

og indfl ytning på plejehjemmet 
var overstået, havde han stadig 
brand i hjertet, og hvad skulle 
han gøre ved den? Da Kresten 
var blevet stærk nok til at deltage 
i en festlighed, blev hans 70-års 
fødselsdag holdt hjemme i haven 
på en skøn sommerdag. Her fi k 
han også overrakt Dronningens 
fortjenstmedalje, fordi han har 

arbejdet i Børn 
& Tro (tidligere 
E v a n g e l i s k 
Børnemission) 
gennem mere 
end 40 år. 

Det var op-
muntrende for 
Kresten at få 
en hilsen fra 
selve Dronnin-
gen, men han 
brændte sta-
dig i sit hjerte 
for kongernes 
Konge. Hvad 
kan man gøre, 
når man ikke 
kan gøre no-
get? Krestens 
datter Dorthe, 
der er fulgt i 
sin fars fodspor 
som landsle-

der for Børn & Tro, foreslog ham 
at skrive en bog om sit liv og 
om alt det, han har oplevet i sit 
arbejde med at fortælle børn om 
Gud. Hver gang Dorthe kom på 
besøg på plejehjemmet, tog hun 
sin bærbare computer med og 
skrev ned, hvad Kresten fortalte.

I løbet af efteråret 2017 tog 

bogen form. Der fortælles med 
jysk lune om stort og småt, og 
Guds trofasthed i et liv levet for 
Ham løber som en rød tråd gen-
nem bogen. ”Bondedrengen fra 
Kraghede” er krydret med tegnin-
ger af Krestens børnebørn og af 
fotos, så det er let læsning. Stor 
litteratur skal man nok fi nde et 
andet sted, men her er tale om en 
hjertevarm og autentisk beretning 
om en stor Gud i et almindeligt 
menneskes liv. Som Kresten siger 
til sidst i bogen: 

”Jeg kan ikke mere gå, men jeg 
kan diktere en bog. Og dermed 
kan bondedrengen fra Kraghede 
stadig fortælle om Guds storhed. 
Halleluja!” 

Trofasthed er en sjælden vare 
i vores zapper-samfund. Denne 
bog er et stærkt vidnesbyrd om 
udholdenhed i tjeneste og viser 
os et menneske, der på trods af 
intens modgang i livets efterår 
holder fast ved sin tro på, at Gud 
er god og ønsker at formidle 
denne tro til det sidste.

Bondedrengen fra Kraghede 
er udgivet på Saxo Forlag og kan 
købes på Børn & Tros webshop 
for 150 kr. inkl. forsendelse. 

Tag fat i livet 
med konfi manderne
Brabrandpræst Inger 
Birgitte Bruhn har udgi-
vet en lille bog med 12 
teologiske tagfatlege til 
konfi rmander. 

”Tag fat i livet - Teologiske 
tagfatlege med konfi rman-
der” er 12 lege med fysisk 
udfoldelse af det enkelte 
kapitels tema. Idéen er, at 
legen skaber et fælles afsæt 
for forskellige bibelske te-
maer og åbner op for dialog 
og involvering. 

Med legen får man alle konfi rmanderne engageret i temaet 
lige fra starten af undervisningen. Udover legen er der i hvert 
kapitel forslag til yderligere aktiviteter, oplæg til samtale og dis-
kussion samt forslag til tekstarbejde og afsluttende andagt. Selv 
om bogen er tænkt til konfi rmandundervisningen, kan den, som 
forfatteren selv pointerer, med få justeringer sagtens bruges i 
andre sammenhænge.

Inger Birgitte Bruhn (1969) er cand. theol. fra Aarhus Universitet 
i 2000. Siden 2005 har hun været præst i Brabrand, Sdr. Aarslev 
ved Aarhus.

Lisbeth

Inger Birgitte Bruhn: ”Tag fat i livet - Teologiske tagfatlege 
med konfi rmander” • 80 sider • 189 kr. • Eksistensen
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Mange jøder i Rusland
Redaktøren af Jerusalem Re-

port spurgte, hvor mange jøder 
der nu er i Rusland. Chefrab-
bineren svarede, at dette er det 
store spørgsmål.

– Vi ved ikke hvor mange, for 
vi snakker om 70–80 år med 
assimilation og frygt for at være 
jødisk. Folk gjorde alt det, de 
kunne, for at skjule at de var jøder. 
De ændrede deres fødselsattest 
og fortalte ikke sandheden om, 
hvem de var. I dag er der mange 
mennesker, som fi nder ud af, at 
deres forfædre var jødiske. 

Et kendt meningsmålingscen-
ter i Rusland har for nylig udført 
et studie af sagen, og de hævder, 
at der er 1,5 millioner jøder.

  
Berel Lazar sagde, at de ikke 

ved, om dette er et eksakt antal. 
Han mener, at mange forblev 
jødiske også i kommunisttiden, 
men det virkelige spørgsmål er, 
hvor mange jøder som ved, at de 
er jødiske.

  
– Vort arbejde er at fi nde jø-

derne og få dem til at indse, at 
hvis deres bedstemor var jødisk, 
så er de jøder.

  
For at forklare, hvor mange 

skjulte jøder, der er i Rusland, 
fortalte rabbineren, at han havde 
været på fangebesøg i et fængsel 
i Moskva under hanukka-festen. 
Vicechefen for Moskvas fængsler 
følte sig beæret over at få besøg 
af en så vigtig person. Hun fortalte 
Lazar, at hendes bedstemor var 
jødisk. 

  
– Da er du lige så jødisk som 

mig, sagde rabbineren og bad 
hende komme til synagogen.

 
Da chefen for fængslerne hørte 

historien, bad han vagten hente 
Lazar og fortalte ham, at også 
han havde en jødisk bedstemor.

– Der er mange jøder i Rusland. 
Jeg ønsker, at de skal føle sig 
lykkelige over at være jødiske. De 
har i århundreder gennemgået 
lidelser under pogromer og kom-
munisme, sagde Lazar.

  
Berel Lazar har mange interes-

sante oplysninger om Rusland. 
De har blandt andet 11 bederum 
i forskellige russiske fængsler.

I Tomsk i Sibirien er der en 
synagoge, som blev bygget af 
kantonister. Det var jødiske børn, 
som blev pågrebet i tiårsalderen 
og derefter gjorde tjeneste i tsa-
rens armé i 25 år. 

Nu er kantonist-synagogen i 
Tomsk blevet givet tilbage til det 
jødiske samfund. En mand kom 
også med en Tora-rulle, som hans 
bedstefar reddede og gemte for 
80 år siden med fare for sit eget 
og familiens liv. Der var også jø-
der, som satte livet på spil, når de 
med lukkede vinduer bagte usyret 
matza-brød til påske.

  
– Der var jøder, som med 

fare for deres liv holdt den jødi-
ske fl amme brændende. Mange 
samfund i Sibirien overlevede, 
selv om de var uden synagoge, 
forsamlingshuse og skoler. I dag 
kommer mange jøder frem efter 
at have skjult troen. Dette er det 
fi ne ved russiske jøder. De har en 
stærk, stærk tro, selv om det er 
koldt og hårdt.

Jødisk exodus
Chefrabbiner Berel Lazar til-

hører Chabad-bevægelsen, som 
har huse over hele verden, hvor 
de tager sig af jøder, som er på 
ferie eller tilbyder folk at deltage i 
sabbatsmåltider og jødiske fester. 
De sørger også for aktive jødiske 
menigheder og jødisk liv i mange 
lande. Nogle hævder, at dette 
fører til, at jøder ikke kommer 
til Israel.

– Jeg fik dette spørgsmål 
fra Ariel Sharon. Han ringede 
efter mig, og jeg fløj til Israel 
for at møde ham. Han havde et 
stort kontor. De eneste bøger 
i boghylden var Talmud (den 
nedskrevne mundtlige tradition). 
I en time råbte han op og sagde, 
at vi handlede galt ved at starte 
skoler, synagoger og mødesteder 
i udlandet. 

Sharon mente, at så længe vi 
betjener jøderne der, vil de ikke 
komme til Israel. Sharon sagde, 
at Israel har brug for en million 
russiske jøder, så der ikke bliver 
et arabisk fl ertal i Israel.  Han øn-
skede, at vi skulle lukke skoler og 
synagoger for at få jøder til Israel.

Jeg sagde, at dette vil ikke 
virke. Jøderne har ikke nogen 
forbindelse med Israel. Hvis der 
ikke er jødiske skoler i udlandet, 
vil de blive assimileret. 

Nogle år senere sagde en 
israelsk ambassadør og Jewish 
Agency, at Chabad havde ret. 
Hvis vi ikke får jøderne til at føle 
sig jødiske, vil de ikke rejse til 
Israel. Føler de sig jødiske, vil 
de komme til Israel. Man kan 
ikke tvinge dem til at fl ygte fra 
Rusland. De har haft nok af dette.

–Tror du, at der vil komme 
endnu en million jøder fra Rus-
land til Israel, spurgte Karmel på 
gangen efter foredraget.

– Det håber jeg, svarede Lazar 
smilende.

Vækkelsen er ’et mirakel’
Det, som er sket i Rusland, blev 

af den jødiske redaktør af Jerusa-
lem Report omtalt som et mirakel, 
en jødisk vækkelse, hvor folk 

kommer tilbage til jødedommen. 

– Det er ikke min fortjeneste. 
Dette er klart et mirakel. Ingen tro-
ede, at jødedommen nogensinde 
ville komme tilbage til Rusland. 
Folk, som besøgte Rusland for 
30–40 år siden, sagde, at det 
var forbi.

  
Lazar nævnede utrolige hi-

storiske begivenheder, som da 
jerntæppet faldt, og mange jøder 
rejste ud. Han påpegede, at der 
kom religionsfrihed, og at der 
er en præsident, som besøger 
synagogen.

– Det er en velsignelse. 
I dag er der over 200 jødiske 

samfund i Rusland. I det tidligere 
Sovjetunionen var der 7–8 syna-
goger. I dag er der fl ere hundrede 
synagoger. Tusinder kommer ud 
og siger ”Vi er jødiske”. 

  
Et andet eksempel på «væk-

kelsen» er, at der bliver bagt 
matza-brød. Det var på forhånd 
ventet, at 40.000 jøder ville del-
tage i offentlige sedermåltider 
200 steder i Rusland i påsken. 
Hver måned sælges der over 50 
ton kosherkød i Moskva.

  
Lazar fortalte, at nogle perso-

ner vidste, at de var jøder. Men 
der var nok ingen, som troede, at 
hundredtusinder ville komme ud 
og sige, at de var jødiske.

– Der var folk, som ikke troede, 
det gav mening at have Tora-ruller 
eller bøger i Rusland, for ingen 
ville komme til at læse dem. I 
dag bringes der to Tora-ruller om 
måneden til Ruslands synagoger. 

  
Lazar har ingen anelse om, 

hvordan den jødiske vækkelse 
kom til Rusland. Han kalder det 
igen for et mirakel. På et direkte 
spørgsmål fra salen siger han, 
at dette ikke er sket på grund 
af de tidligere refusniker Natan 
Sharansky som sad i Moskva, Yuli 
Edelstein eller nogen i Odessa 
eller Kiev. 

  
– Meget af dette skyldes folk, 

som hjalp til i de år, lokale rus-
sere, som holdt ilden brændende, 
og mange jødiske organisationer, 
som hjalp materielt, åndeligt og 
fysisk med besøg, sendte pak-
ker med mad og bøger. Men jeg 
tror ikke, at nogen i sine vildeste 
drømme troede, at det skulle blive 
så godt, som det er i dag. Hvis 
du var der for 40 år siden, bør du 
komme på besøg igen.

  
– Rusland mener, at vi bør have 

så mange lokale rabbinere som 
muligt, født og oplært i Rusland. 
De siger, at vi ikke behøver at 
importere rabbinere fra Amerika 
til Rusland. Dette har muligvis 
også noget at gøre med det 
amerikansk-russiske forhold.

  
Rabbineren fortæller, at der nu 

bliver arbejdet på at oprette et 

jødisk universitet i Rusland. Det 
har fået fuld støtte fra regeringen, 
samtidig med at den lukker små 
universiteter. Det jødiske univer-
sitet vil åbne om et par måneder, 
men den offi cielle åbning sker i 
september.

Antisemitisme
Amerikanske røster beskyldte 

Rusland for at blande sig i USAs 
præsidenvalg. Ruslands præsi-
dent svarede, at mange natio-
naliteter, også jøder, kunne have 
stået bag indblandingen i det 
amerikanske valg. Enkelte mente, 
at bare det at nævne jøder var 
antisemitisk. 

  
– Det, Putin sagde, var, at det 

kunne have været hvem som 
helst, ukrainere, nogen med 
grønt kort fra USA, tatarer eller 
jøder. Han nævnede mange na-
tionaliteter. Jeg tror virkelig ikke, 
efter 20 års kendskab til Putin, at 
der er nogen antisemitisk følelse 
hos ham.

  
Rabbineren forklarede, at rus-

serne tager det som en kompli-
ment, hvis nogen hævder, at de 
kan blande sig i USAs valg. Det 
er det endnu mere, hvis jøderne 
kan gøre det.

  
Lige efter Sovjetunionens fald 

rejste Karmel til St. Petersburg for 
at bringe nødhjælp til de jødiske 
samfund. Der var man på vagt 
overfor den nationalistiske og 
antisemitiske bevægelse Pamjat.

– De eksisterer ikke mere, 
sagde Lazar på spørgsmål fra 
Karmel.

Putins lærerinde
Folk i Israel elsker historien om 

Vladimir Putins lærerinde, Mina 
Yuditskaya Berliner, som fi k en 

lejlighed af ham. Nu går rygtet 
om, at hun ville testamentere den   
til Putin eller nogen i Rusland, 
før hun døde. Hun var Putins 
tysklærerinde i St. Petersburgs 
videregående skole 281.

– Da præsident Putin besøgte 
Israel, mødte han sin lærerinde. 
De kyssede og omfavnede hver-
andre med det samme, da de 
mødtes.

  
– Putin spurgte: Hvordan kan 

jeg takke dig. Du hjalp mig, da jeg 
var barn. Hvordan kan jeg betale 
tilbage og hjælpe dig?

Hun fortalte, at der var over-
svømmelse i lejligheden fra nabo-
erne og spurgte, om han kunne 
sætte en stopper for det.

Han købte en lejlighed til hen-
de. For nogen tid siden sagde 
hun, at hun ville overføre lejlig-
heden tilbage til Putin eller en 
jødisk organisation i Rusland, når 
hun døde. Men Putin sagde nej, 
den blev købt for nogen, som bor 

i Israel, vi ønsker ikke ejerskab 
over lejligheden. Lad Israel be-
stemme, hvad der skal ske med 
lejligheden.

  
Putin har selv fortalt historien 

om tysklærerinden til Lazar.
  
– Jeg har ikke fulgt historien 

videre. Men jeg ved, at han var 
stolt over sin lærerinde, han var 
stolt over, at hun var jødisk, og 
han var taknemlig overfor hende. 
Putin spurgte altid, hvordan hun 
havde det, om helbredet, om der 
var noget, hun manglede. Det 
viser hans omsorg. Jeg tror, at 
Putin har forbindelser med folk, 
som tidligere har hjulpet ham.

  
Historien om at Putin ikke 

ville have lejligheden tilbage, blev 
kendt, efter at Yuditskaya Berliner 
døde. Hun immigrerede til Israel 
i 1973.

Fortsat fra side 11.

Chefredaktør Steve Linde fra 
Jerusalem Report interviewede 
den russiske chefrabbiner Berel 
Lazar i Beit Avi Chai auditoriet i 
Jerusalem. Bagefter besvarede 
chefrabbineren spørgsmål fra 
salen.
Fotos: Heljä Norberg 

Vort arbejde er at 
fi nde jøderne og få 
dem til at indse, at 

hvis deres bedstemor 
var jødisk, så er de 

jøder.

Jødisk vækkelse

Allerede som barn længtes 
jøden Jacob Damkani efter mere: 
At opleve Guds kærlighed i al sin 
fylde. Af frygt ikke blot for Israels 
Gud, men også for at forråde sin 
jødiske arv og sin familie, forka-
stede han hårdnakket Jesus. En 
bitter kamp i hans hjerte og sind 
var begyndt. Da Jacob var 25 år 
gammel, greb Gud ind.
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Af Dr. Don 
Colbert

Mange undgik 
Milt, som altid 
trak skjorten op 
for at fremvise 
operationsar på maven. Enhver 
samtale med ham endte altid 
med en eller fl ere historier om 
alle de sjældne og usædvanlige 
sygdomme, han havde haft.

Milt brugte knap ti år på at over-
bevise myndighederne om, at han 
var ved at dø af emfysem. Han 
var lykkelig over at få bekræftet 
sin kroniske sygdomstilstand og 
talte sjældent om andet.

Mellem en tredjedel og halv-
delen af mine patienter med 
kroniske sygdomme - som tilsy-
neladende ikke ønsker at blive 
raske - har forvrængede opfat-
telser af deres sygdom. 

En af mine patienter var kun 25 
år, da hun blev kronisk syg. Det 
startede kort tid efter, at hendes 
mand fortalte hende, at han var 
homofi l og ville forlade hende. Da 
hun så fi k en kronisk sygdom, fi k 
hun den skyldbetyngede ægte-
mand til at komme og tage sig af 
hende, når hun havde det dårligt. 
Og da hun både led af kronisk 
migræne, kroniske rygsmerter og 
en lang række andre lidelser, var 
hun faktisk syg hver eneste dag, 
fortalte hun.

Forvrænget tænkning
Desværre er vi ofte vores egne 

værste fjender, når vi tyer til ideer 

og opfattelser, som skader os 
mere, end de hjælper os. 

Psykologisk og psykiatrisk litte-
ratur taler om psykisk reversering. 
Patienten vil sige, at han ønsker 
at blive rask, mens han ubevist 
ikke gør det. Nogle patienter er 
selvdestruktive og modsætter 
sig behandling. De glemmer at 
tage den foreskrevne medicin 
eller nægter at tage den, fordi 
de ”ikke bryder sig om smagen”. 
De påstår, at de ikke reagerer på 
behandlingen og kan fi nde på at 
afbryde et behandlingsprogram 
netop, når det begynder at virke.

Denne type behandlings-sabo-
tage kan skyldes en ubevidst op-
fattelse af, at ’Jeg er min sygdom’.

Nogle mennesker former deres 
egen identitet ud fra sygdommen. 
Det er lidelsen, der gør personen 
unik, og sygdommen bliver en 
livsstil. Milt ser ikke sig selv som 
Milt, men som ”emfysem-Milt”. 

Sygdommen kan blive en er-
statning for et arbejde eller en 
pligt, som folk hader - eller for 
et kærlighedsløst forhold. En 
person med forvrænget tænkning 
har hverken hobby eller karriere. 
Deres eneste fritidsbeskæftigelse 
er at fortælle andre om deres 
dårligdomme. Når en person 
bruger udtryk som ”mine kroniske 
smerter” eller ”min migræne”, kan 
man antage, at vedkommende 
har adopteret sygdommen og er 
ved at identifi cere sig fuldstæn-
digt med den.

Flertallet af disse mennesker  
er ikke fysisk forhindrede i at 
arbejde, men de tror bevidst eller 
ubevidst, at deres sygdom giver 
dem ret til alle mulige støtte- og 
bidragsordninger fra staten. De 
ser den slags ydelser som en 
belønning for sygdommen. De 
fryder sig over ekstra goder, som 
fx et handicapmærke i forruden, 
der giver dem ret til at parkere, 
hvor de vil. Mennesker, der mod-
tager ekstra kærlighed, penge, 
spænding eller anerkendelse 
på grund af deres sygdomme, 
ønsker sjældent at blive raske.

Negative livsopfattelser
Når man er stresset, depri-

meret, vred, ængstelig eller føler 
skyld, kan man fejlfortolke hæn-
delser eller tænke forvrænget. 
Én forvrænget tanke fører til den 
næste, og man bliver fanget i en 
ond cirkel. Man siger fx.:

’ Intet vil lykkes for mig’
’Jeg kan ikke gøre noget rigtigt’
’ Alt, hvad jeg gør, mislykkes’

Dr. Albert Ellis og Dr. Aaron 
Beck er to førende pionerer på 
dette område. Dr. Ellis udviklede 
en form for psykoterapi, ”rational 
emotive therapy”. Han mente, at 
giftige følelser skyldes tre nega-
tive og fejlagtige opfattelser:

1: Jeg skal gøre det godt
2: Du skal behandle mig godt
3: Verden bør være enkel

En åndsfrisk, rationel og po-
tentielt positiv person ved, at 

ingen kan gøre det godt hele 
tiden. Alle har svagheder, fejl og 
mangler. Mennesker vil ikke altid 
behandle os godt, og verden er 
ikke altid enkel.

I 1960´erne udviklede Dr. Beck 
kognitiv terapi, hvor patienten 
lærer at ændre måden at tænke 
på og måden at tolke hændelser 
på. En vigtig del af terapien går ud 
på at ændre den måde, personen 
taler på. Som reaktion på en ne-
gativt oplevet situation lærer en 
person i kognitiv terapi fx at sige:

”Dette her gik måske ikke godt, 
men stort set går tingene godt”, 
eller ”Dette mislykkes godt nok for 
mig, men i det store og hele har 
mit liv været vellykket.”

Psykiateren David Burnes, der 
er forfatter til bogen Feeling Good, 
har gennemført mere end 30.000 
behandlinger med kognitiv terapi 
ud fra bl.a. dette princip:

Dine tanker producerer dit 
humør. Tanker kan skabe følelser 
af vrede, fjendtlighed, depression, 
sorg, angst, frygt, skam eller 
skyld. Når en person føler sig 
deprimeret, domineres tankerne 
af negativitet. De negative tanker, 
som er knyttet til emotionelt kaos, 
er næsten altid forvrængninger. 
Forvrængningerne kan også 
kaldes irrationelle, forvrængede 
eller urealistiske mønstre.

Ti negative livssyn
Dr. Burns har identificeret ti 

former for negative opfattelser:
1. Alt-eller-intet-tænkning: Man 
opfatter alt som sort eller hvidt  - 
uden gråtoner. Perfektionister ser 
deres arbejde som enten perfekt 
eller værdiløst. En rask person ser 
nuancer på alle livets områder.
2. Overgeneralisering: Man har 
tendens til at udlede bastante og 
gennemgribende konklusioner ud 
fra et meget tyndt bevismateriale. 
Fx når en mand, som er blevet 
afvist af en kvinde, konkluderer, at 
alle kvinder vil afvise ham. 
3. Negativt mentalt fi lter: Denne 
person fi ltrerer al positiv informa-
tion fra. Han opfatter ikke kompli-

menter eller anerkendelse, men 
hører kun kritik.
4. Forkastelse af det positive: 
Denne person hører komplimen-
ten, men affejer den. Han bortfor-
klarer ros og siger fx: ”De synes 
blot, det er synd for mig, fordi jeg 
er så mislykket”. 
5. Hurtige konklusioner: Denne 
person tror altid, at han med 100 
% sikkerhed ved, hvad andre 
tænker om ham. En rask person 
ved, at han ikke er tankelæser.
6. Katastrofetænkning: Denne 
person overdriver betydningen 
af isolerede hændelser. Han kan 
maksimere egne følelser eller 
mangler, mens han minimerer 
positive ting. En rask person mak-
simerer det positive og minimerer 
det negative.
7. Emotionel resonans: Denne 
person ser et hændelsesforløb 
som et direkte resultat af følel-
ser. Han kan fx føle håbløshed i 
forhold til en eksamen og møder 
derfor ikke op. 
8. ”Burde-udsagn”: Denne 
person har et strengt sæt interne 
regler for hvad, der bør gøres og 
ikke bør gøres. En rask person 
ved, at der kun hersker ganske 
få absolutte regler i livet.
9. Negative stempler: Denne 
person betegner sig selv eller 
andre som fx ”dum”, ”taber” el-
ler ”svin”. 
 10. Person-fiksering: Denne 
person beskylder sig selv for 
hændelser, som han ikke har 
kontrol over. Mange forældre 
anklager sig selv for deres teen-
agers eksperimenter med narko. 
De føler skyld og er selvfordøm-
mende, mens de i stedet burde 
holde deres teenager ansvarlig. 
En rask person påtager sig ikke 
skylden for andres frie valg.

Tænk efter og revurdér
Mange mennesker trænger til 

at revidere deres standpunkter, fx:
”Det er bedst at holde det 
hemmeligt”.

De fleste hemmeligheder er 
negative. Barndomstraumer som 

incest og seksuelt misbrug kan 
plage sjælen så stærkt, at bitter-
hed og had ulmer i årevis, før det 
endelig bryder ud som mareridt, 
ukontrolleret gråd, depression 
eller anden negativ adfærd. For-
bryderen siger ofte til sit offer: 
”Lad os beholde dette som vor 
lille hemmelighed”. Men selv den 
mest hårdføre sjæl kan kun leve 
med en forfærdelig hemmelighed 
en vis tid.

Min erfaring er, at mennesker 
med et voldsomt had ikke er i 
stand til at vise ægte kærlighed 
mod nogen – heller ikke sig selv. 
Intenst had skyldes ofte afvisning. 
Når man erkender, at hadet er 
rodfæstet i en følelse af afvisning, 
kan man komme videre ved at 
tilgive og give slip på de giftige 
følelser, man har båret på.

Analyser dine tanker
Hvis en patient lider af forvræn-

get tænkning, beder jeg vedkom-
mende om at nedskrive udsagn 
om sig selv. 

Mit råd er dette: Lyt til dig selv. 
Hver gang du drager en konklu-
sion, som svarer til et af Dr. Burns 
ti tankemønstre og kalder dig selv 
”idiot” - så skriv det ned. 

Derpå beder jeg patienten 
skrive et passende bibelcitat 
ud for hvert tegn på forvrænget 
tænkning. 

Derefter beder jeg personen 
om at bekende overfor Gud, at 
han har tilladt sig selv at udvikle 
forvrængede tankemønstre. Man 
må bede Gud om tilgivelse og 
bede Gud frigøre én fra det sla-
veri, som disse løgne har påført 
ens sjæl. Jeg opmuntrer folk til at 
bede Gud om helbredelse for de 
giftige følelser og de forvrængede 
tankemønstre. 

Endelig råder jeg patienten 
til at memorere de bibelcitater, 
som han nedskrev. Ved at citere 
disse i aktuelle situationer kan 
man forhindre, at forvrængede 
tankemønstre sætter sig fast.

Alle mennesker har en vis grad 
af forvrænget tænkning. Nøglen til 

at opnå et fornyet sind – og til at 
udvikle et sind, som tænker lige-
som Jesus Kristus tænker – er at 
konfrontere forvrængede tanker 
med Guds ord – hele tiden. Lær 
at gennemskue falske tanker og 
hvilken slags forvrængning, der er 
tale om, og erstat tankerne med 
sund, guddommelig sandhed.

Jeg har arbejdet med utallige 
mennesker, som har opdaget, at 
de har fået færre anfald af depres-
sion, angst, vrede, sorg, skam, 
misundelse og andre giftige følel-
ser, når de har arbejdet oprigtigt 
på at bekæmpe deres forvræn-
gede tankemønstre. Det er ikke 
svært at udskifte løgn med Guds 
sandhed. Det kræver dog en be-
vidst indsats – at man bruger tid 
og energi på at fi nde bibelord, der 
formidler Guds sandhed og bruge 
dem mod løgnene i sit liv. Jesus 
lovede: ”Hvis I bliver i mit ord, er 
I sandelig mine disciple, og I skal 
kende sandheden, og sandheden 
skal gøre jer fri.” (Joh 8,31-32)

Forny dit tankemønster
Apostlen Paulus udfordrede 

Kristi efterfølgere: ”Jeres liv skal 
ikke styres af verdens tankegang. 
Lad i stedet Guds Ånd forvandle 
jeres tanker og vaner, så I kan 
glæde ham ved at leve efter hans 
vilje som gode og modne kristne.” 
(Rom 12,2). En del af sindets 
fornyelse består i, at du træffer 
et bevidst valg om at ændre det, 
som du fodrer sindet med.

Bibelen siger:”Desuden opfor-
drer jeg jer, kære venner, til at 
fokusere jeres tanker på det, der 
er sandt og ædelt, ret og rent, det 
man værdsætter og taler godt om, 
ja alt, hvad der udmærker sig og 
er værd at rose.” (Fil 4,8)

Vælg at tænke på ting, der 
fremkalder positive følelser i dig. 
Læg vægt på dem. Tænk ofte på 
dem. De er dit bedste forsvar mod 
giftige følelser.

John Hagee sagde engang:
”Vogt dine tanker, for de bliver 

dine ord. Vælg dine ord med 
omhu, for de bliver til dine handlin-
ger. Forstå dine handlinger, for de 
bliver til dine vaner. Gransk dine 
vaner, for de bliver til din karakter. 
Udvikl din karakter, for den bliver 
din skæbne.”

Tænk sandt og få det bedre

Uddrag af Dr. Don Colberts 
bog ’Livsfarlige følelser’

Helbredende 
ord fra Bibelen

Alt dette kan jeg klare 
ved den styrke, Kristus 
giver mig. (Fil 4,13)

Gud være lovet. Hvor vi 
end går, fører han os altid 
i sit triumftog, fordi Kristus 
har sejret... (2.Kor 2,14)

Og min Gud vil af sin 
herlige rigdom gennem 
Jesus Kristus give jer 
alt, hvad I har brug for. 
(Fil 4,19)

Stol på Herren af hele 
dit hjerte, følg ikke kun 
dine egne tanker.Søg Guds 
vilje i alt, hvad du gør, så vil 
han lade livet lykkes for dig. 
(Ordsp 3,5-6)

Bedrag ikke jer selv. 
Tag ikke Guds godhed for 
givet, for hvad et menneske 
sår, skal det også høste. 
(Gal 6,7)

Min sjæl, pris Herren, 
alt i mig skal ophøje hans 
hellige navn. Min sjæl, 
pris Herren, glem ikke 
hans velgerninger. Han 
tilgiver alle mine synder 
og helbreder alle mine syg-
domme. Han frier mig fra 
dødens gab, velsigner mig 
med sin nåde og godhed. 
(Sal 103,2-4)

Negative tanker om os selv kan gøre os syge. Men vi kan vælge i stedet at give plads for 
Guds gode tanker om os.
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Møder & Arrangementer

Hosianna.dk

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

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

Lørdag d. 12. maj kl. 19.00 - Årsmøde Sarons Sle  e Ga  en
EGS medvirker. Taler: Poul Thomsen

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

Torsdag d. 21. juni kl. 14.00 - ”Mindes du sangen”
Kirkecentret  Aps. Kirke, Vardevej 106, 7100 Vejle
Søndag d. 1. juli kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”

Bibelcamping Sarons Sle  e Ga  en, Svenstrupvej 34, 9640 Farsø
Onsdag d. 4. juli. kl. 15.00 & 19.00 - ”Mindes du sangen”
PLUS+OASE, Rudehøj E  erskole, Rude Havvej 11, 8300 Odder

Mulighed for køb af CD’er og DVD’er  l møderne

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Ferie

 

 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!

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

li
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SOMMERHUS TIL SALG - 78 m2 opført 1990
Beliggende i Kaldred ferieby tæt på Kalundborg og Vesterlyng 
med sandstrand. Indrettet med 3 soverum - bad - køkken - 
bryggers og stor vinkelstue med brændeovn.
Mod syd stor træterrasse og 1092 m2 stor naturgrund. 
Anneks med 2 sovepladser og isoleret redskabsskur. 
Ny tagbeklædning og nymalet i 2016. Pris kan forhandles.
Henv. Finn Risum mobil 2014 1547.

Salg & Udlejning

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 6/5: Hugo Troelsen: Menigheden; Kristi legeme
Søndag 13/5: H. P. Pedersen: Tør at tænke stort

Søndag d. 22/4 kl. 10:30
Jørn Pedersen
Tema: Gudsfrygt - del 1

Søndag d. 29/4 kl. 10:30
Max Büsman
Tema: Min morfars løfte til Gud

Store Bededag i Viborg Frikirke
Velkommen til fællesskab om og deltagelse i 

Bøn og Lovsang og frokost til 20 kr.

Store Bededag fredag den 27. april kl. 10-13
                                                                                                Peter Tinggaard taler og Elsebeth & Michael 

Christophersen leder lovsangen

Kreativt og inspirerende møde.

www.viborgfrikirke.dk
Viborg Frikirke, Rugvænget 3, 8800 Viborg

Seniordage på Aggershøj
”Den billige nåde / Den dyre nåde”

• Den 4. - 7. juni
• Den 12.-15. juni

• Den 18.- 21. juni 2018

Margit og Simon Ambrosen byder velkommen 
i den idylliske tidsboble på Ærø - feriehjem-
met Aggershøj. Udover bibeltimer og hygge ser 
vi bl.a. den bibelske have, søfartsmuseet og 
Marstal. Så tag bibelkredsen, naboen, ægtefæl-
len med.

• Pris kun 1895 kr. pr. person inkl. fuld 
forplejning og færgebillet.

• Skriftlig tilmelding senest den 1. maj til
 nsh@somandsmissionen.dk. Yderligere info
 på tlf. 6253 1349. Bestil også programmet for  
 de spændende sommerdage.

Arrangør: Sømandsmissionen

Velholdt sommerhus udlejes billigt
Gerå nær Aså (Vendsyssel), rolige omgivelser, børnevenligt 
på vandsiden. Weekend eller ferie. Rimelig pris.  
www.østerhavshytten.dk.   Tlf. 9846 6331 / 2343 7231

Jørgen Christensen

Kirken i 
Kulturcenteret

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

25. april kl. 10.30 til 13.00: Jørgen Christensen

2. maj kl. 11.30 til 13.00: Tabita & Torkild Jensen

9. maj kl. 11.30 til 13.00: Knud Ipsen

16. maj kl. 11.30 til 13.00: Asbjørn Kristiansen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
27. maj 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

Knud Ipsen Hans BerntsenA. KristiansenTabita & Torkild Jensen

Lørdag den 5. maj, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: 
Elisabeth Petersen

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

Kom tættere på stranden, naturen og hinanden

Mørkholt Strand Camping er ferie for hele familien, når det 
er allerbedst. Kom og mærk den særlige stemning, der gør 
os til noget helt særligt.

Ud til Vejle Fjord. Tæt på Legoland og Givskud. Fine facili-
teter og sanitetsforhold. Mange hytter, stor swimmingpool 
og gode legepladser.

Du kan også deltage i bibelcamping – f. eks i bededagene 
– læs mere om bibelcamping på Mørkholt Strand Camping 

Hagenvej 105 B • DK-7080 Børkop

  morkholt.dk    75 95 91 22    kristian@morkholt.dk    

Udfordringen.dk - Annoncer: tlf. 7356 1506

Udfordringen udkommer ikke uge 28, 29 & 30
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Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

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

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 15:

Poul Jakobsen
Kornblomstvej 4
3730 Nexø

Kodeord: Palmesøndag

Du kan også vinde, hvis du 
fi nder kodeordet i denne uge, ved 
at sammensætte de bogstaver, 
der står i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. 

Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
3. maj 2018 kl. 12.00. 

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
vælg mellem bøger, cd’er og fi lm.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Find fl ere end 
1.000 varer på 

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

får 5 pct. rabat.



Mangler 
du nye

medarbejdere? 
Indryk en 
annonce i 

Udfordringen  

Ring 7356 1506
Avisen udkommer 

hver søndag!

Køb kristne bøger på Hosianna.dk
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Stillinger

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld - Annoncer: tlf. 7356 1506

Nu også e-bøger!

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

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

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

Lars Torp (vurderingskonsulent) - tlf. 61 13 05 78

• 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:

Salg af brugte byggematerialer 20 62 81 58

Personlige

Er du vores nye lærer?Er du vores nye lærer?
Ølgod Kristne Friskole søger lærer med 
ca. 70 % ansættelse pr. 1. august 2018
Vi tilbyder:
Ølgod Kristne Friskole er en skole beliggende 
lidt uden for Ølgod med udsigt til marker. Vi 
tilbyder et helt skoleforløb fra 0.-9. kl. Du kan 
forberede dig, hvor du vil.
Vi har ikke heldagsskole. Vi prioriterer kvalitet, 
arbejdsglæde og stor indfl ydelse på egen hverdag 
meget højt.

Vi er i gang med 6. skoleår, og vi har 90 elever. 
Vi har det godt på tværs af alder, og alle kender 
hinanden. Personalegruppen består af 12 dygtige 
og engagerede medarbejdere, som har masser 
af humor.

Vi søger:
En lærer med de rette fag, som brænder for høj 
faglighed, bidrager med energi til undervisnin-
gen og har blik for det enkelte menneske. Du 
skal kunne identifi cere dig med skolens værdi-
grundlag og aktivt arbejde for dette. 

Din faglige profi l: 
Så mange som muligt af følgende 
fag: Dansk i udskolingen, tysk, 
musik og dansk som læseløft.  

• Du er en glad underviser og fagligt dygtig. 
• Du er struktureret, målrettet og fl eksibel.
• Du er bestemt i din klasseledelse, som 

giver et godt læringsmiljø.
• Du har et tålmodigt, åbent og imødekom-

mende sind.
• Du viser initiativ, engagement og beslut-

somhed.

Ansættelsen sker jf. overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorgani-
sation.

Send din ansøgning elektronisk senest den 
23. april 2018 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 17.

Skoleleder: 
Jette Lindal Klemmensen
Ølgod Kristne Friskole
Lindbjergvej 35, 6870 Ølgod
Tlf.: 7077 7035 
jk@okrif.dk    www.økf.dk

Erhverv

Er der mere i livet...?
alphadanmark.dk

Tlf. 3020 9900

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 

kontaktformularen på hjemmesiden
under ’Kontakt Udfordringen’. 

Sprog og matematiklærer
Til næste skoleår søger Lykkegårdskolen en 
udskolingslærer med fagene tysk, matematik, 
drenge-idræt. Fag som biologi, geografi  og fysik 
kan også komme på tale. Det vil være ønskeligt, 
at du har eksamenserfaring.
Selvom vi vil se på dine faglige kompeten-
cer, erfaringer og resultater, kan du sagtens 
komme på tale, hvis du er nyuddannet. 

Som menneske må du gerne være omgængelig, venlig og god 
til klasserumsledelse.

Lykkegårdskolen i Kolding er en kristen friskole, som lægger 
vægt på det kristne livs- og menneskesyn. Vi har 194 elever 
fordelt på 0.-9. klasse i et læringsmiljø med plads til forskel-
lighed. Vi har egen SFO, engagerede ansatte og forældre. 
Vi forventer, at du er forankret i den kristne tro, står inde for 
skolens værdigrundlag og aktivt vil arbejde for at fremme det. 
Skriv i din ansøgning, hvordan du vil gøre det. 

Stillingen er på 80-100% med ansættelse fra 1. august 2018. 
Ansættelserne sker efter overenskomst med Finansministeriet 
og LC. Har du spørgsmål, kan du kontakte skoleleder Niels 
Albinus på tlf. 2496 3707. 
Ansøgning med CV og relevante bilag sendes pr. mail til 
lykkegaardskolen.621025@skolekom.dk. Du kan se mere på 
www.lykkegaardskolen.dk. 

Vær opmærksom på, at der løbende afholdes samtaler, og vi an-
sætter, når vi har det rigtige match. Vi glæder os til at høre fra dig.  

Lykkegårdskolen, Lykkegårdsvej 75, 6000 Kolding 
Tlf: 75532266. Lykkegaardskolen.621025@skolekom.dk

Kristen kvinde søges
Længes også du efter kærlighed og tosomhed lige som jeg, 
så fat pennen og skriv et par ord om dig selv og dine ønsker.
Jeg er i starten af 70’erne og kan lide at rejse, hygge, en god 
middag osv. Du må gerne være mellem 60/70 frisk, humo-
ristisk og kærlig. Hvis vi matcher sammen, vil det bare være 
dejligt. Vedlæg et passende foto og mobilnummer, så kontakter 
jeg dig. Alle får svar. Fuld fortrolighed er en selvfølge. 
Kærlig hilsen ”Den søgende”                   Billet-mrk. 17-01

Svar sendes til Udfordringen, som videresender den 

uåbnede kuvert. Fuld diskretion

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld

Find diskret
en kristen ven

Annoncér under 
billetmærke.

Svar sendes til Udfordrin-
gen, som videresender den 

uåbnede kuvert til dig.

Fuld diskretion 

Udfordringen 
Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld

We is seeking a English-teacher
- HELP NEEDED!

Vi mangler en engelsklærer  l vores ældste elever (5.-9. kl.). 
Hvis du kan også undervise de yngste, er det helt perfekt. 
Andre fag e  er a  ale.

Vi  lbyder:
50-60 % s  lling.
Lille skole, hvor din mening tæller.
Et godt bagland, også de næste mange år!
Indfl ydelse på din hverdag.

Hvad vil vi gerne have:
Engelsk!!! Og gerne idræt.
At du holder af eleverne og elsker at være sammen med dem.
At du gerne vil yde en indsats og sæ  er pris på at lø  e i fl ok.
At du kan stå inde for skolens kristne grundlag.

Kontakt:
Skoleleder Ejnar Landkildehus 2639 4861 
for fl ere informa  oner eller spørgsmål.
Ansøgning sendes  l: 
el@bylderup-friskole.dk senest 14. maj 2018

Se mere om skolen på: 
www.bylderup-friskole.dk

Bogsalg

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

Bolig søges 
- fra sommer 2018 ...

... til Københavns Frikirkes nye præstefamilie.
Område: Hvidovre eller Frederiksberg.
Helst stuelejlighed eller hus til leje.
Min. 5 værelser.  Pris max. 10.000 / md.
Kontakt John Miller Hyttel, menighedsledelsen
Tlf. 20212233 eller johnhyttel@mail.dk

Bolig
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Ferie & Rejser

Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
Søndag 22/4
12:20 Biblens gåder - Babels-
tårnet. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible). Ifølge Det 
Gamle Testamente er Babelstårnet 
et fi rkantet tårn, som menneskehe-
den bygger i Babylon for at nå helt 
op til himlen. Men Herren beslutter 
at forvirre menneskene og sende 
dem ud i verden med hvert sit 
sprog. De fl este mener, at historien 
om Babelstårnet er en myte, men 
ikke den kontroversielle engelske 
ægyptolog David Rohl, der mener 
at kunne bevise, hvor ruinerne af 
tårnet befi nder sig.

13:10 Biblens gåder - Ægyptens 
ti plager. Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible). De 
ti plager var Israels gud, Jahves, 
straf over Ægypten, fordi Farao 
nægtede at lade israelitterne rejse 
ud af landet. Arkæologerne har 
aldrig fundet beviser på, at der har 
levet israelitter i Ægypten og mener 
derfor, at plagerne er en myte. Den 
amerikanske epidemiolog John 
Marr har en anden tilgang til histo-
rien, og han mener at kunne se en 
klar kæde af årsag og virkning, der 
beviser, at de ti plager fandt sted, 
nøjagtigt som beskrevet i Biblen.

14:00 Gudstjeneste fra Glostrup. 
Østervangkirken. Tredje søndag 
efter Påske. Sognepræst Andreas 
Thom, pianisten Susanne Dyhr 
og menigheden fylder kirken med 
ord, sang og musik. Evangeliet 
læses fra Johannes og handler om 
at kende vejen. ”Den, der har set 
mig, har set faderen,” siger Jesus 
til sine disciple. Sognepræsten 
udfolder teksten og taler om frihed 
til at være menneske. 

Tirsdag 24/4
20:00 Gåden om Dødehavsrul-
lerne. Amerikansk dokumentar 
fra 2016. (Treasures Decoded)
Arkæologen Danny Harman går 
i fodsporene på ekspeditionen i 
1952, der i en hule nær oldtidsbyen 
Qumran ved bredden af Det Døde 
Hav fandt de 2.000 år gamle skrø-
belige dødehavsruller. En ekspert 
i oldhebraisk fortæller om teksten 
og afslører, at den oprindelige 
oversættelse måske ikke var helt 
fyldestgørende, og at teksten derfor 
stadig kan rumme overraskelser. 
Sendes også onsdag 22.30 og 
fredag 14.45.

22:10 Natbio: Om Gud vil
Italiensk komedie fra 2015.
(Se Dio vuole). Kirurgen Tommaso 
er urokkelig ateist. Så han er tem-
melig chokeret, da hans voksne 
søn erklærer, at han har besluttet 
at blive præst. Tommaso ser sig 
selv som en mand uden fordomme, 
så han lader, som om han bakker 
om sønnikes beslutning. Men i det 
skjulte sætter Tommaso gang i sin 
egen lille krig mod den præst, som 
har inspireret hans søn. Det bliver 
en krig, der ikke falder ud helt som 
planlagt.

Onsdag 25/4
23:15 Sex og den kristne kirke 
- kristendom versus oplysning 
(3:3). Dokumentar fra BBC fra 
2015. (Sex and the Church). Op-
lysningstiden, som satte fornuft og 
videnskab i stedet for religiøs over-
bevisning, satte for alvor spørgs-
målstegn ved kirkens kontrol over 
samfundet. Da denne revolution 
fejede hen over Europa, forsvandt 
kirkens magt til at regulere hver-
dagslivet og især ægteskabet, og 
den sekulære stat var født.

Lørdag 28/4
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 musikeren Jonas 
H. Pedersen fat på salmen ”Lovet 
være du, Jesus Krist”.

Søndag 29/4
12:20 Biblens gåder - Jerikos 
fald. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible). Hidtidige 
arkæologiske udgravninger sætter 
spøgsmålstegn ved den bibelske 
for tælling om den israelitiske 
feltherre, Josvas, erobring af Je-
riko. Den amerikanske bibelske 
arkæolog, Bryant Wood, mener 
imidlertid, at han bl.a. ved hjælp 
af nye dateringer kan bevise den 
bibelske version af forløbet.

13:10 Biblens gåder - Salomons 
tempel. Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible)
I 2003 erhvervede en israelsk 
kunstsamler en lertavle, der på 
oldhebraisk beskriver Jehoash’ 
reparationer af Det Første Tem-
pel i Jerusalem, bygget af Kong 
Salomon omkring 950 f.kr. Det 
var det første fysiske bevis på 
såvel Salomons regeringstid og 
hans pragtfulde tempel. Men de 
israelske myndigheder mente at 
kunne bevise, at der var tale om 
en meget dygtig forfalskning. Men 
holder denne påstand i retten?

14:00 Gudstjeneste fra Christi-
anshavn. Sognepræst Flemming 
Pless er sammen med sine kon-
fi rmander liturger og prædikanter 
fjerde søndag efter Påske, hvor 
evangeliet handler om sandheden.

DR 2
Fredag 27/4
09:15 Kaldet af Gud
Amerikansk dokumentar fra 2014.
(This is Life With Lisa Ling). Den 
amerikanske tv-journalist Lisa Ling 
opsøger subkulturer og usædvan-
lige og spændende lokalsamfund 
i USA’s fjerneste afkroge. På trods 
af alle skandaler vokser tilgangen 
til de katolske præsteseminarer 
for første gang i 25 år, måske på 
grund af pave Frans. Ling tager 
til den lille overvejende romersk-
katolske by Fowler i Michigan for 
at undersøge, hvorfor så mange 
unge mænd netop herfra føler sig 
kaldet af Gud til præstegerningen 
og et liv i cølibat.

DR 3
Lørdag 28/4
13:15 Jesus unge soldater (4:4)
Sidste afsnit i programserien om 
unge fra Indre Mission. Genudsen-
delse fra mandag 16/4.

DR Radio 

Søndag 22/4
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Thomas Kin-
gos Kirke, Fyns Stift. 
3. søndag efter Påske. 
Prædikant: Eva Götke.

Mandag 23/4
08.06 Morgenandagten (P2 
DAB)

Tirsdag 24/4
08.06 Morgenandagten (P2 
DAB)

11.03 De højere magter
Anders Laugesen og Paula Lar-
rain udfolder troens verden og 
undersøger livets mysterier gen-
nem åbenhjertige og nærgående 
samtaler. (Sendes også 21.03, 
onsdag 5.03, lørdag 20.03 og 
søndag 8.03).

Onsdag 25/4
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 26/4
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Tidsånd
Om historie og tro. Om hvor vi 

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

St. Bededag 27/4
06.03 Audiens: ”I skal blive som 
børn...” - om børns spiritualitet
Sammen med børn, religionspæ-
dagog Nina Tange og forfatteren 
J. Anker Larsens roman, De vises 
sten, dykker Katarina Lewkovitch 
ned i børns spiritualitet. Hvad tror 
de på? Hvordan gør de det? Og 
hvornår går barnets paradis tabt? 
(Sendes også 16.03 og 1.03).

09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Rigshospitalets 
kirke. Københavns stift. Store 
Bededag. Prædikant: Christian 
Busch.

Lørdag 28/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 29/4
09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Vor Frelsers 
Kirke, Esbjerg. Ribe stift. 4. søn-
dag efter påske. Prædikant: Chri-
stian Bogh.

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

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

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.

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

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/

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

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

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

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

Jonas H. Pedersen fra Hymns 
from Nineveh deler i Før Sønda-
gen sine tanker omkring salmen 
”Lovet være du, Jesus Krist”. 

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.

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

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.

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

Nordsjællands Kristne 
Radio & Radio KUR

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

København 
Rhema Radio

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

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

Kristen Lokalradio, 
Århus

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

Læs mere om rejserne på
www.felixrejser.dk/sydkorea 
eller ring på 7592 2022

Sydkorea
Asiens oversete perle

Rejseledere: 
Anna og Anders Graversen, 
København 

Tilmelding inden d. 19. juni. Herefter forhør om plads

19/9-2/10 

Tag med på en spændende efterårs rejse. Rundtu-
ren går fra det mondæne Gangnam til et kig ind i 
det lukkede Nordkorea. Besøg Sydkoreas ældste og 
største markedsplads og smag på den lokale ret. Vi 
deltager i flere gudstjenester i lokale kirker. Rejse-
lederne Anna og Anders kender landet og kulturen 
indefra, og har gode lokale kontakter.

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

Kristen lokalradio
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K
unstner: Jason U

pton  -  Titel: A
 Table full of strangers, Vol. 2  -  G

enre: Lovsang  -  D
ow

nload: itunes.dk  -   P
ris: 79 kr.

Egypterne forberedte sig på en potentiel gentagelse 
af hændelsen ved Det Røde Hav.   (Se 2. Mos. 14)

Den erfarne lovsangsleder Jason Upton leverer lovsang 
med billeder fra naturen.

Jason er pianist, sanger og sangskriver og leder af 
’Key of David Ministries’ i Wisconsin, hvor han bor med 
sin familie. Han har gæstet mange konferencer i ’Mor-
ning Star Ministries’ i Charlotte, North Carolina, hvor 
præsten hedder Rick Joyner (forfatter til mange bøger). 
   

For ikke så mange år siden gæstede Jason Danmark 
og gav en koncert med band i Apostolsk Kirke i Kolding. 
Det var en god aften. Meget af hans lovsang er inspirativt, 
hvor han sidder ved klaveret og synger, ’hvad der kom-
mer’. På denne plade er sangene mere gennemarbejdede, 
selv om de måske oprindeligt er opstået på denne måde.
   

Sangen ’Jesus, You’re beautiful’ er en fl ot sang. Ellers 
er det ikke et sindsoprivende album, men fungerer godt 
som stille baggrundsmusik derhjemme. Fans af Upton 
vil ikke blive skuffet, da han lyder, som han plejer. Vol. 
1 udkom i 2015. Han har i øvrigt rigtigt mange plader 
bag sig. Så vidt jeg kan tælle, er dette udgivelse nr. 18.
   

To af sangene er digte/historier, han læser op med underlæg-
ningsmusik, og på pladens sidste sang har han sin lille datter, 
Lucy, med, hvilket er mere sødt end godt. Ellers det en normal 
lovsangsplade uden de store armbevægelser eller overraskelser.
   

I sangen ’Wild and free’ synger han, at ”det er helligt at være 
vild og fri”, og at ”Gud er vild og fri”, hvilket jeg nok vil stille 
spørgsmålstegn ved rent teologisk, hvis ’vild’ skal forstås som 
værende ’ude af kontrol’ eller ’hæmningsløs’. Måske defi nerer 
han ’vild’ som værende ’utæmmet af mennesker’ eller noget 
der vokser ’frit i naturen’ – stadig ikke det bedste billede på 
Gud. De andre tekster har jeg ingen problemer med. Alt i alt 
en fi n plade.

 Mark Hill

Behagelig 
baggrundsmusik

Er Bibelen sexistisk 
eller det modsatte?
Aarhus KFS har i ugens løb inviteret til ’Challen-
ge’ bl.a. med debatoplæg under frokosten.

Hele uge 16 har KFS i Aarhus 
inviteret til gratis lunchsand-
wich og oplæg fra det britiske 
par Ann og Lindsay Brown.

Temaet for Challenge-ugen er 
”Losing My Religion” med spørgs-
mål om, hvor vi er på vej hen og 
om vi har tabt noget på vejen. 

Blandt emnerne var klima-
spørgsmål, Bibelens kvindesyn 
i en tid med #MeToo og diskri-
mination i Hollywood samt Jesu 
opstandelse.

Foruden gratis 
frokostsandwich 
i den lunchbar 
på universitetet, 
hvor oplægget 
blev holdt, har 
der været gratis 
øl/sodavand til af-
tensessions. Alle 
steder har der 
været mulighed 
for både hygge 
og debat.

Ann og Lindsay Brown 
har arbejdet med stu-
derende gennem Int. 
Fellowship of Evange-
lical Students (IFES) 
i 40 år.

Peter Pedersen er blevet ansat 
som kreativ mentor på Akade-
miet i Mariager fra næste sko-
leår. Peter skal lede og under-
vise de unge skuespilstalenter 
og udvikle deres potentiale, 
udfordre deres evner og hjælpe 
dem med at koble tro sammen 
med scenekunsten.

”Det skal både være trygt, 
sjovt, kreativt og udfordrende for 
eleverne. Der skal være plads til 
at eksperimentere, til at dumme 
sig og til alverdens skæve og 
gale idéer. Men også plads til, 
at vi kommer steder hen, som vi 
slet ikke troede var muligt. Jeg 
brænder for, at det kreative og det 

kunstneriske bliver en langt mere 
integreret del af kirkens liv,” siger 
Peter Pedersen i forbindelsen 
med ansættelsen.

11 lektioner om ugen
Morten Iversen, daglig leder på 

Akademiet, er også begejstret. 
”Hver dag søger vi efter mulig-

heder for at udvikle og udfordre 
teenagernes talenter og gaver. 

Peter Pedersens energi, krea-
tivitet og brand for unge og tro 
kommer til at løfte vores kvalitet 
og indhold endnu mere. 

Eleverne på Akademiet har 
mulighed for at få mere end 11 
lektioners teater om ugen, dette 
er mere end nogen anden skole, 

vi kender til.”
Peter Pedersen bor i Aarhus 

med sin kone Alice og deres to 
børn.

Peter kommer i Aarhus Valg-
menighed, hvor han er team- og 
teaterleder for de kreative guds-
tjenester. 

Peter har som teaterlærer og 
instruktør stået bag 12 efterskole-
musicals samt en lang række an-
dre forestillinger og opsætninger 
og kan undervise i en stor palet 
af forskellige teaterdiscipliner og 
emner - alt fra teaterhistorie til 
gadeteater.

Akademiet på Mariager Efter-
skole er en kristen talentoverbyg-
ning for elever, der har afsluttet 

9. eller 10.klasse og som ønsker 
at vokse i deres tro, mens de 
udvikler deres talent. 

Også elitefodbold
Akademiet har allerede talen-

tundervisning i skuespil, musik, 
iværksætteri og lederskab og fra 
næste år også elitefodbold. 

Man kan allerede nu søge om 
optagelse og blive inviteret til prø-
vetræning i efteråret for at sikre 
sig en af de 8 pladser på skolens 
fodboldfelt.

Henri.
 

Talentakademi ansætter ny 
kreativ mentor for skuespillere
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Spørgsmål: Er de rudimen-
tære ben i hvaler ikke et godt 
bevis på evolution?

Det spørgsmål fi k jeg, da jeg i 
november 2017 holdt et lille fore-
drag på Menighedsfakultetet i År-
hus. Et meget vigtigt spørgsmål!

Hvalens rudimentære ben var 
faktisk det sidste stykke bevisma-
teriale for evolution, jeg manglede 
at få manet i jorden, før jeg selv 
defi nitivt kunne lægge evolutions-
teorien bag mig.

Unyttige ben
Hvaler har noget, der tilsy-

neladende ligner rester af hofte 
og ben, liggende i bugen uden 
forbindelse til det øvrige skelet. 

Disse knogler er i mange år 
blevet betragtet som værende 
uden funktion og har fået beteg-
nelsen rudimentære organer. 

Man har brugt knoglerne som 
bevis på, at hvaler stammede fra 
landgående dyr, som gradvist er 
blevet tilpasset til liv i havet. 

Bagbenene skulle gradvist 
have mistet deres betydning for 
hvalens forfædre, og knoglerne 
i moderne hvaler er således det 
sidste fragment af de landgående 
forfædres ben.

Uintelligent design?
Biolog Jan Gruwier Larsen fra 

Naturhistorisk Museum beskriver 
i sin bog "Uintelligent design" 
benene således: 

Dybt inde i spækmasserne på 

en hval ligger et par små, løse 
knogler uden forbindelse med 
skelettet og uden nogen funk-
tion. Det er rester af hvalernes 
bagben, der ikke har været brugt 
i 40 millioner år og nu ligger og 
fl yder rundt inde i dyret som en 
glemt operationstampon. 

Uvidenhed?
Gruwier Larsens udtalelse er 

imidlertid temmelig forbløffende, 
når man tager følgende udsagn i 
betragtning: ”...de mistede deres 
udvendige baglemmer og udvik-
lede en stærkt reduceret pelvis, 
som kun synes at tjene som 
fæstningspunkt for de muskler, 
som styrer hvalens penis”.

Citatet er fra tidsskriftet "Evo-
lution; International Journal of 
Organic Evolution" og er altså 
et eksempel på, hvad evoluti-
onsfortalernes egne eksperter 
mener. Så knoglerne er altså 
fæstningspunkt for musklerne, 
som styrer hvalens penis – funk-
tionsløse? I think not! På vegne 
af det maskuline køn vil jeg derfor 
gerne udtrykke min protest over 
G. Larsens påstand.

Har et formål
Det er altså fra evolutions-

biologernes egen side blevet 
fastslået, at knoglerne ikke er 
funktionsløse, men udfører en 
vigtig funktion, når det handler om 
at få produceret afkom. 

Det var netop deres funktions-
løshed, som beviste, at de var re-

ster fra den evolutionære proces, 
men den påstand er altså manet i 
jorden. At knoglerne ligner hofte 
og ben kunne jo skyldes, at netop 
den facon er hensigtsmæssig for 
den ønskede funktion.

Kølesystemet
Den unge spørger var tilsy-

neladende ikke helt overbevist 
af min argumentation, så jeg 
fremhævede en anden detalje 
fra hvalens forplantningssystem.

Hanhvalens testikler ligger inde 
i bugen, men hos dens påståede 
landgående forfædre ville de 
have været ”monteret” uden for 
kroppen. Sædceller kræver en 
lavere temperatur for at overleve 
end den, der fi ndes inde i bugen; 
netop derfor befi nder testikler sig 
udenfor bugen. Inde i hvalen ville 
sædceller ikke kunne overleve, 
hvis ikke der var et kølesystem, 
som meget ligner et intelligent 
designet varmevekslingssystem. 
Blodkar med koldt veneblod er 
placeret tæt op ad blodkarrene, 
som forsyner testiklerne med 
iltrigt blod. Dette sænker tem-
peraturen på det iltrige blod, så 
testiklerne har en permanent 
lavere temperatur end den øvrige 
indre temperatur.

Spørgsmålet er så: Hvornår i 
hvalevolutionens historie opstod 
det pågældende nødvendige 
kølesystem omkring testiklerne? 
Hvalens landgående forfædre 
ville ikke have haft brug for det 
med deres eksterne testikler, 

så naturlig udvælgelse ville ikke 
kunne have udvalgt dyr med dette 
system, havde det været opstået 
tilfældigt. På den anden side ville 
det være for sent at udvikle køle-
systemet, når først testiklerne be-
fandt sig i bugen, fordi den første 
hval med ”indenbords” testikler 
ikke ville have kunnet forplante 
sig med døde sædceller.

Vi taler altså her om et ikke-
reducerbart system, som skal 
have været på plads i hvalen fra 
starten af. Et glimrende bevis 
imod at evolution overhovedet 
kan lade sig gøre.

Nødvendigt at kende 
argumenterne

Fik jeg overbevist den unge 
spørger? Jeg ved det ikke, han 
sluttede af med ordene, jamen 
der er mange andre beviser for 
evolution! 

Til hvilket jeg kun kunne svare, 
at det var ikke min opgave at over-
bevise ham om at evolution aldrig 
har fundet sted: Jeg kan kun 
fremlægge facts som taler imod, 
og så må den enkelte vurdere 
bevismaterialet og træffe sit valg.

En betingelse for at man kan 
vurdere problemerne omkring 
evolution objektivt, er, at man ken-
der til beviserne imod evolution. 

Det første problem, vi skal løse, 
er at få udbredt kendskabet til en 
hypotese, som desværre under-
trykkes i den akademiske verden. 

Er hvalens ’ubrugte ben’ Er hvalens ’ubrugte ben’ 
tegn på evolution?tegn på evolution?

På en hval-safari 
ud fra Reykjavik 
på Island kan 
man på billedet til 
venstre ses den 
gigantiske pukkel-
hval kaste sig op 
i luften i en fanta-
stisk akrobatisk 
opvisning. Også 
fi nhvaler, dræ-
berhvaler (eller 
orcas), pilothvaler 
og endda hajer 
kan opleves i Fa-
xafl ói bugten.

Er der en modsætning mellem videnskaben og troen på Gud?
 Spørg Karsten Pultz, hvis du har spørgsmål om videnskab i forhold til din kristne tro. 

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

Tro & Viden
Karsten Pultz har skrevet bogen 

”Exit Evolution”, 176 sider, 198 kr. 
Se www.Hosianna.dk

Kølesystemet, som holder temperaturen nede og dermed sæd-
cellerne levende. Indlysende et system som ikke kan udvikles 
gradvist gennem evolution. Fra fi lmen Living Waters. 
(Illustration courtesy of Illustra Media. All rights reserved.)

Hvaler har noget, der ligner rester af hofte og ben, liggende i bugen uden forbindelse til det øvrige 
skelet. Disse knogler er i mange år blevet brugt som bevis på, at hvaler stammede fra landgående 

dyr, som gradvist er blevet tilpasset til liv i havet. Men sandheden er en helt anden.

INDVIELSESFEST

4. maj kl. 15.30–17

Sammen 
mod en 
styrket 
fremtid
Mariager Høj- og Efterskole inviterer 
til indvielsesfest af den nye bygning, 
som er placeret mellem de to skoler 
og dermed et naturligt samlingspunkt 
for elever og personale.

PROGRAM

• Velkomst med kaffe og kage
• Taler ved Borgmester Mogens Jespersen, 

Bestyrelsesformand Michael Kjærgaard 
samt de to skolers forstandere  
Mikael Schlosser og Jens-Henrik Kirk

• Rundvisning i de nye faciliteter

Programmet vil blive krydret med  
musikindslag fra elever på de to skoler.

Alle er hjertelig velkommen.
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Ja, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr. 
___ Særligt intro-tilbud for nye abonnenter denne uge: Kun 398 kr. 
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.

Den nye abonnent er:

                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

Du kan også bestille på hjemmesiden, ringe på tlf.: 7456 2202
eller skrive til mail@udfordringen.dk

Særtilbud: Spar 200 kr.
Avisen uddeles i denne uge til 2500 ekstra modtagere. Derfor får nye abonnenter et særtilbud.

Har du nogensinde oplevet at besøge et hjem, hvor du bag-
efter sagde til dig selv: ”Hvor var de gæstfri”? Måske kan du 
genkende følelsen af at føle sig velkommen? At her er et hjem, 
hvor man accepterer dig, som du er. 

Sidste forår besøgte min kone Anette og jeg en kirke i USA. Den 
lignede på mange måder Betania. Der er et hjerte for mission, 
stort fokus på børn og unge samt god lovsang m.m. Alligevel var 
der noget, som stak lidt ud. Jeg ved godt, at man ikke må dømme 
andre, og især ikke hvis man kun besøger dem en gang. Alligevel 
havde vi en interessant oplevelse, som jeg gerne vil dele med jer. 

Da vi kom til gudstjeneste, blev vi hilst velkomme ved indgangen 
på en god måde. Men efterfølgende var der ikke nogen, der hilste 
på os. Hverken under eller efter gudstjenesten. Der var over 300 til 
gudstjenesten, hvilket er mange mennesker, men alligevel følte vi 
os alene. På en måde var det sundt for mig, for hurtigt kom tanken: 
”Jeg håber ikke, det er sådan i vores kirke”. 

Heldigvis fornemmer jeg ikke, det er sådan, for de tilbagemel-
dinger jeg får, er, at folk føler sig velkommen. Så lad os fortsætte 
med det.

En anden ting, jeg faldt over, var, at de havde et rum, som de 
kaldte: ”Hospitality”. Oversat betyder det gæstfrihed. Tanken var, 
at gæster kunne søge derhen og opleve gæstfrihed gennem dem, 
der var tilknyttet rummet. Efterfølgende spurgte jeg mig selv, om 
kirken i sin iver efter at være gæstfrie havde forsøgt at organisere 
gæstfriheden? Sørget for folk, der hilste ved døren, et rum hvor 
man kunne søge hen og måske endda nogen, der havde meldt 
sig til en gruppe, der ville invitere nye hjem. 

Det lyder da meget godt, tænker du måske, men min påstand 
er, at det kun virker et stykke hen ad vejen. Det vil aldrig kunne 
erstatte gæstfriheden som værdi. Værdier er det, der betyder noget 
for os. ”En kerneværdi er ikke, hvad vi ønsker er vigtigt for os – en 
kerneværdi er, hvad der er vigtigt for os”.

Så lad mig spørge: ”Hvad betyder ”gæstfrihed” for dig? Betyder 
det at være ”fri for gæster” eller ”gæster kan opleve frihed”?

På et tidspunkt siger Jesus følgende til sine disciple: ”Når du 
inviterer gæster til spisning, skal du ikke kun indbyde dine venner, 
søskende, slægtninge eller rige naboer, for de inviterer jo bare til 
gengæld, og så har du fået din belønning. Indbyd hellere de fattige, 
lamme, blinde og andre handicappede. De kan ikke gøre gengæld, 
men Gud vil velsigne dig for det, og du vil få din løn, den dag de, 
som hører Gud til, genopstår fra de døde.” Lukas 14:12-14.

Lad mig foreslå, at det at vise gæstfrihed faktisk har evighedsbe-
tydning. At vi ikke kun skal vise gæstfrihed i kirken, men at hjem-
mene er det sted, hvor det får størst 
betydning for gæsten og dig selv.

Så hvad vil du bruge dit ekstra 
værelse til i huset, hvis du har så-
dan et? Hvad vil du bruge den eks-
tra plads du har ved spisebordet til?

”Gæstfrihed”

Af Morten Patrzalek 
Præst / Senior pastor, 

Betania KirkeCenter

NYHED: Hytten på dansk
Filmatiseringen af William P. Youngs bestseller 
’Hytten’ på dvd med danske undertekster

En af de mest omtalte 
romaner fi ndes nu som fi lm 
– og vi har den med danske 
undertekster.

127 minutter.

149,-

Det var et mirakel, at Tammie Jo Shults kunne nødlande med Boeing 737 fl yet, efter 
at det havde mistet en motor.

”Gud sendte sine engle for at holde vagt 
over os. Jeg hørte nogen sige: Der er en 
Gud!”, lød det fra nogle af de 149 passage-
rer, efter at et Boeing 737 fl y fra Southwest 
Airlines tirsdag måtte foretage en drama-
tisk nødlanding i Philadelphia.

Charisma News skriver, at den kristne før-
stepilot, Tammie Jo Shults (56), måtte tænke 
hurtigt, da fl yet i 9,7 kms højde mistede en mo-
tor på ruten mellem New York City og Dallas. 

Piloten måtte derfor nødlande i Philadel-
phia. Forinden havde hun bedt lufthaven sørge 
for ambulancer til kvæstede passagerer.

Dele af den ødelagte motor havde smadret 
et af vinduerne, og der var stort fald i kabinens 
lufttryk, så piloterne frygtede at miste kontrol-
len over fl yet. Derfor valgte Tammie Jo Shults 
at lande fl yet med større fart end normalt. En 
kvinde, som var ved at blive suget ud af det 
ødelagte vindue, døde senere. Syv andre pas-
sagerer blev lettere kvæstet. Men folk takker 
Gud og roser piloten efter nødlandingen.

- Hun har nerver af stål, den kvinde. Jeg 
hylder hende og vil sende et julekort. Hun var 
fantastisk, siger passageren Alfred Tumlinson 
ifølge tv-stationen WPVI.

Tammie Jo Shults har tidligere gjort tjeneste 
i hæren, hvor hun som en af de første kvinder 

blev jagerpilot og fl øj F-18 fi ghter jets. Her 
lærte hun bl.a. at lande fl y i høj fart, hvilket 
uden tvivl var en hjælp under landingen af  
Southwest fl yet. Hun var også fl yinstruktør, før 
hun i 1993 forlod hæren for at få ansættelse 
i den civile luftfart.

Piloten, som også er gift med en pilot og 
har to børn, fortæller, at hun som kaptajn får 
mange muligheder for at dele sin kristne tro 
på næsten alle sine fl yrejser.

Bodil

Passagerer sagde – efter at piloten nødlandede stort fl y med 149 passagerer:

- Gud sendte sine engle til os




