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Læs også avisen på Udfordringen.dk
Brugernavn: udf-net   Kodeord i december: evigheden
Kodeordet gælder fra mandag den 29/11 til den 3/1 - 2022.

Derfor får du 
denne juleavis
’Julens Udfordring’ er julenummeret af den 
fælleskirkelige ugeavis Udfordringen. 

Nogle abonnenter deler ekstra eksemplarer af 
julenummeret ud til venner og bekendte, gode 
naboer – eller tilfældige postkasser i deres by. 
Desuden sendes avisen ud med bude i ud-
valgte områder. 

Juleavisen udgives for at give alle en god 
advents- og juletid, hvor vi husker, hvorfor vi 
egentlig fejrer jul.

Fra fi lmen Vejen til Jerusalem. 
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Kirstine Høj Eilis Jokszies

Af Hanne Baltzer

Julen begyndte tidligt for 
Lara Legarth i år, da hun for 
flere måneder siden stod 
i spidsen for fl ere aftener, 
hvor unge pakkede julega-
ver ind til sømænd. 

Gaverne bærer sømands-
missionærer så ud på skibe 
i Grønland og Danmark, så 
sømændene får en julehilsen, 
selv om de er langt væk hjem-
mefra.

For få måneder siden mødte 
Lara de første sømænd: 

– Det var vildt spændende 
at være med Jørgen Knudsen 
(sømandsmissionær) rundt 
på syv skibe på Aarhus Havn, 
fordi jeg mødte sømænd med 
forskellige nationaliteter. 

På nogle skibe delte vi avi-
ser ud på sømændenes eget 
sprog, andre steder magasinet 
WAVES (bølger) på dansk, en-
gelsk og russisk, fortæller Lara.

Russer gjorde indtryk
Især et møde med en russisk 

sømand gjorde indtryk. I kabys-
sen hang et lille Jesus-billede, 
og det spurgte Lara til. Søman-
den fortalte, han var katolik. 

Han viste billeder af familien 
og fortalte mere om sin tro og 
glæden ved sit job som styr-
mand. 

På alle skibe blev budt varmt 
velkommen, og nogle steder 
blev de tilbudt kaffe eller mad. Et 
sted, hvor der primært var fi lip-
pinsk besætning, lovede Lara 
og Jørgen at købe souvenirs, da 
sømændene ikke selv måtte gå 
i land i Danmark, fordi de ikke 
havde fået en vaccination mod 
Covid-19.

Lara Legarth er ganske ny 
som både teologistuderende 
på Menighedsfakultetet i Aar-
hus og ungdomskoordinator i 
Sømandsmissionen.   

– Jeg synes, det er fedt, at 
målgruppen er sømænd og 
fi skere. Som ungdomskoordi-

nator er min opgave at få andre 
unge med i Nordlys, som er 
Sømandsmissionens netværk 
for unge. 

Ingen distance til 
andre mennesker

Siden Lara gik på Frederiks-
borg Gymnasium i Hillerød, har 
hun kunnet lide at snakke tro 
med andre. Hun gik på biotek - 
den naturvidenskabelige linje, 
og var den eneste troende i 
sin klasse:

– Jeg synes, det er lettere at 
tale tro med mennesker, man 
ikke kender. Alligevel var det 
vigtigt for mig i gymnasiet at stå 
ved min tro. Ofte oplevede jeg, 
at de andre i klassen betroede 
sig til mig. Jeg deltog også i 
festerne, og man behøver jo 
ikke at drikke sig fuld. Flere 
gange oplevede jeg, at kam-
meraterne sagde: ”Jeg ville 
ønske, jeg havde det, du har. 
At jeg kunne tro”. 

Som kristen synes jeg, mit 
liv er trygt, fordi der er rammer 
omkring det, der sikrer, at jeg 
ikke roder mig ud i alt muligt!

For Lara betyder det kristne 
fællesskab meget. Hun synes 
det er en gave, at man ofte ken-
der nogen, der kender nogen 
gennem kirke-netværket. Det 
oplevede hun for eksempel, da 
hun fl yttede til Aarhus: 

– Jeg synes, vi er gode til at 
se hinanden, spørge ind til og 
bede for hinanden, tilføjer hun.

Spændende at 
studere Gud

Lara blev først for nylig klar 
over, at hun ville læse teologi, 
og at det skulle være på Menig-
hedsfakultetet, selv om det ikke 
er en SU-berettiget uddannelse. 
Flere, hun kender, er uddan-

net herfra. Hendes far troede 
godt nok, hun skulle læse på 
Danmarks Tekniske Universitet 
i Lyngby, hvor han er lektor, men 
Lara traf et andet valg:

– Under Corona havde jeg 
god tid, og jeg blev ganske ek-
sistentielt tænkende. For hvad 
ville jeg arbejde med resten 
af mit liv? Godt nok er jeg god 
til matematik – men i et helt 
arbejdsliv...?

– Jeg var nødt til at prøve 
teologi, ellers ville jeg fortryde 
det. Og jeg er blevet megaglad 
for at læse netop teologi. Jeg 
tænkte godt nok, at det kunne 
være svært at fi nde nogle at 
spejle sig i, hvis det kun var kaf-
fedrikkende mænd med skæg 
iklædt genbrugstøj, jeg skulle 
sammenligne mig med. Det var 
min forestilling, griner Lara.

Men faktisk er der ni kvinder 
i klassen med 25 studerende. 
Hun har også en kvindelig men-
tor, som hun har stor glæde af 
og kalder megasej. 

– Jeg er blandt andet in-
spireret af, at de studerende 
kommer fra meget forskellige 
baggrunde. 

Om jeg skal være præst, har 
jeg ikke taget stilling til endnu. 
Først om knap seks år er jeg 
kandidat i teologi, så der er 
tid nok til at tænke. Teologi er 
både tunge, boglige fag - og 
mennesker. Den kombination 
er vigtig for mig.

Livet mere end 
græske gloser

Hverdagen indeholder andet 
end job og studiet med ugent-
lige prøver i græsk. Derfor struk-
turerer Lara sin tid, så hun er 
på studiet mandag-torsdag fra 
kl. 8-16. Fredag arbejder hun, 
og i weekenden slapper hun af: 

– Jeg prøver at være foku-
seret, så jeg også kan nyde at 
være sammen med min kære-
ste og vennerne. 

Heldigvis ligger de næste ek-
saminer inden jul, så julefreden 
kan sænke sig i sjæl og sind. 
Også hos Lara Legarth.

Lara deler
julegaver ud 
til sømænd

Lara var bange for, at det kun var kaffedrikkende mænd med 
skæg iklædt genbrugstøj, som læste teologi.

Sammen med andre unge pakkede Lara julegaver ind til sømænd. 
Gaverne fordeles så ud på skibe i Grønland og Danmark, så sø-
mændene får en julehilsen, selv om de er langt væk hjemmefra.

Mit liv er trygt, fordi 
der er rammer om-

kring det, der sikrer, 
at jeg ikke roder 

mig ud i alt muligt!

Og til daglig studerer hun teologi i Aarhus.
Det er spændende at ’studere Gud’, siger hun.
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Parkering
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Af Iben Thranholm

Julen står for døren. For 
mange danskere betyder det, 
at der skal drikkes. Til jule-
frokosterne hældes julebryg 
og snaps indenbords i stride 
strømme. Julegløgg med 
portvin er en del af hyggen. 
Rødvin trækkes op, når and 
og gås kommer på bordet. 
Julen er tiden for årets største 
brandert.

“Det er helt vanvittigt, så me-
get folk drikker i Danmark. Vi har 
et kæmpe overforbrug”, mener 
forfatter og sognepræst Kristian 
Ditlev Jensen. Han er netop ud-
kommet med romanen Bar, der 
er røget til tops på boghandler-
nes bestsellerliste. Den skildrer 
et menneskes forhold til alkohol 
igennem en hel tilværelse. 

Drikker diktatorisk
“Danskerne drikker i fælles-

skab. Alle skal være med. Hvis 
man ikke drikker, tror folk, at der 
er noget galt, eller at man ikke 
gider selskabet. I andre lande 
som for eksempel Italien, Frank-
rig og USA er der mange, som 
slet ikke rører alkohol. Ingen 
undrer sig over, at de kun drik-
ker vand til middagsselskabet. 
Det kan man ikke i Danmark. 

Her hersker der en regel om, 
at vi alle skal løfte glasset på 
samme tid. Og vi skal bunde - 
eller resten i håret. Danskerne 
drikker på en diktatoragtigt 
måde”, mener Kristian Ditlev 
Jensen.

Var selv alkoholiker
Han ved om nogen, hvad det 

vil sige at have et overforbrug af 
alkohol, og hvor farligt det kan 
være. Kristian Ditlev Jensen 

lægger nemlig ikke skjul på, at 
hans nye roman er selvbiogra-
fi sk og handler om de mange år, 
han selv levede som alkoholiker. 
Efter fl ere forgæves forsøg på at 
stoppe tager han kontakt til en 
alkoholbehandler, som sætter 
ham overfor valget om at stoppe 
drikkeriet eller at gå til grunde. 
Kristian Ditlev valgte at blive 
ædru, men sådan går det ikke 
for hovedpersonen i romanen 
Bar, der også hedder Kristian. 
Han ender med at dø af druk.

Præst på Anholt
Sådan gik det heldigvis ikke i 

Kristian Ditlev Jensens eget liv. 
Efter at have været sognepræst 
i Sønderjylland og i Skagen har 
han netop fået embede på øen 
Anholt midt i Kattegat. 

Selvom troen og livet som 
præst først kom, efter han holdt 
op med at drikke, er der ingen 
tvivl for Kristian Ditlev Jensen 
om, at hans tro er en af de 
væsentligste årsager til, at han 
i dag ikke rører alkohol. 

Alligevel vælger han den 
tragiske slutning for romanens 
Kristian og ikke den håbefulde 
som hans egen. 

Hvorfor?
“Fordi lyse udgange er vildt 

sjældne. Næsten alle, der for-
søger at holde op, falder tilbage. 
Det er det almindelige, og derfor 
ville jeg gerne fortælle den hi-
storie. Jeg har en mission med 
at vise, hvor farlig alkohol er, og 
at få folk til at vågne op. 

Hvis jeg skulle have fortalt 

den anden slutning, så skulle 
jeg have fortalt om det, der er 
sket i mit eget liv. At jeg har fået 
et forhold til Gud og til en menig-
hed. Det er en måde at blive et 
menneske igen. Jeg skal elske 
min næste, og min næste prøver 
måske også at elske mig.” 

Religion eller kærlighed
Når det går så galt for roma-

nens Kristian, er det, fordi alle 
hans relationer bryder sammen. 
Til sidst ender han i et drikkelag 
med andre alkoholikere, som 
han ikke kender. De mødes blot 
for ikke at være alene, når de 
drikker. Men venner er de ikke. 

Af samme grund citerer Kri-
stian Ditlev Jensen i romanen 
også misbrugseksperten Hen-
rik Rindom, som siger, at den 
eneste vej ud af stofmisbrug  er 
enten religion eller kærlighed. 

Dog var det ikke tro på Gud, 
der i første omgang gjorde, at 
Kristian Ditlev gav slip på alko-
holen, selvom han til møder i AA 
lærte, at en misbruger behøver 
en højere magt.

Buddhismen var ikke nok
“Siden jeg var i tyverne, hav-

de jeg interesseret mig meget 
for buddhisme, og så tænkte 
jeg, at det kunne jeg bare gen-
opfi nde i en slags lommebud-
dhistisk form. Men det virkede 
overhovedet ikke.

Buddhisme er ikke en religion. 
Den indeholder ingen personlig 
relation til Gud. Det er et eller 
andet bizart forhold til mig selv 
og til nogle fi losofi ske betragt-
ninger, over for eksempel hvad 
et snefnug er, eller om en lus-
sing gør ondt. Men det har ikke 
noget at gøre med noget, der 
er større end mig selv og uden 
for mig selv, fortæller Kristian 

Ditlev Jensen. 
AA som fællesskab var heller 

ikke nok for han. Der manglede 
noget foroven og ikke bare ved 
siden af. Kristian Ditlev Jensen 
gav lidt op. Men så kom der  
pludselig en invitation, som kom 
til at forandre alt.

Kristian Ditlev Jensen blev 
som forfatter inviteret til at holde 
prædiken langfredag i Sankt 
Jakobs kirke på Østerbro.

“Jeg følte mig usikker. Hvad 
kunne jeg tillade mig at sige? 
Der var virkelig modstand på 
indeni. Men så skete der noget 
underligt, da jeg prædikede. 
Det var, som jeg så og forstod 
teksten for første gang. Flere 
gange blev jeg helt overrumplet 
af det, jeg faktisk havde skrevet.

Da jeg kom ned fra prædike-
stolen, følte jeg mig omtumlet. 
Det var fuld Helligånd. Fra 
det øjeblik var der noget, som 
begyndte at krakelere. I løbet 
af de par uger kom det lige så 
stille. Jeg vidste, det var sandt. 
Det gik op for mig, at jeg altid 
har været troende, men at det 
ikke havde været forløst. Der 
skete en omvendelse med mig 
på fjorten dage”.

Gud fandt mig
I dag er Kristian Ditlev Jensen 

overbevist om, at det, der skete 
på prædikestolen, var en nåde-
gave fra Gud.

“Det var Gud, som fandt 
mig, mere end omvendt. Når 
folk leder efter kærligheden på 
Tinder, fi nder de ikke noget. Det 
er kærligheden, som skal fi nde 
dem. Størst af alt er kærlighe-
den. Den kommer fra Gud, og 
den forplanter sig på alle mulige 
måder rundt mellem mennesker. 
Den skal nok indfi nde sig på en 
eller anden måde. Men man kan 

ikke sådan selv lede efter den. 
Hvis man ikke tror på Gud, 

kan man bede om at få troen 
som en nådegave. Gennem bøn 
kan du forberede dig, pløje dig 
selv. Men det er en anden, som 
sår sig selv i dig.”

Gud er som en god far
For Kristian Ditlev Jensen 

er det at tro på Gud ligesom at 
være sammen med en far:

“Der er en selvfølgelighed i 
forholdet, ligesom når man er 
sammen med ens forældre. Det 
er umiddelbart, trygt, godt, og 
dejligt. Og så sammenvokset, 
at man ikke altid behøver ord.”

Kristian Ditlev Jensen føler 
sig også rigtigt meget forbundet 
med Kristus gennem sit navn:

“Kristian betyder en, som er 
kristen. Krist står inde i mit navn. 
Det er jo ham inde i mig. Jeg 
bærer ham med mig”.

Som præst skal Kristian Ditlev 
Jensen på arbejde i julen, men 
det gør bare julen endnu bedre 
for ham: 

“Jeg har hørt præster klage 
over, at de skal på arbejde i 
julen. Jeg føler, at jeg fejrer 
julen endnu mere ved at få lov 
til at være præst. Og da jeg jo 
er afholdsmand, bliver det en 
rolig aften, hvor jeg forventer, 
at cirka 30 personer kommer 
til julegudstjeneste i kirken på 
Anholt”. 

Jul er at gå 
fra mørke til lys

Hvad er det vigtigste ved 
julebudskabet? 

“Når folk fester sådan igen-
nem, er det jo en måde fl ettet 
sammen med, at der er grund 
til at feste. Julen er den store 
epifani. Det er en introduktion 
af Gud i verden. Gud bliver 
menneske. 

Fra nu af ved vi, at Gud 
fi ndes. Det er en ekstremt oply-
sende begivenhed. Før vidste 
vi ingenting. Nu ved vi alt. Julen 
er at gå fra mørke til lys,” slutter 
Kristian Ditlev Jensen.  

Selvbiografi sk roman om druk
– Det er helt vanvittigt, så meget folk drikker i Danmark. Vi har et kæmpe overforbrug, mener forfatteren Kristian Ditlev Jensen. 

Han levede i fl ere år som alkoholiker og var på vej til at dø af det. I dag er han sognepræst på Anholt. 

”Hvis man ikke tror 
på Gud, kan man 

bede om at få troen 
som en nådegave.”
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Når ’Poirot’ læser op fra Bibelen 
kommer ’de små grå celler’ i sving
Skuespilleren David Suchet 
er i Danmark mest kendt for 
sin rolle som Poirot i Agatha 
Cristies krimiserie. Her taler 
detektiven ofte om at bruge 
hjernens små grå celler. De 
senere år har han brugt dem 
på at læse Bibelen.

David Suchet er ellers ikke 
opdraget i en religiøs familie. 
Men som voksen fandt han et 
Ny Testamente på sit hotel-
værelse og begyndte at læse.

Da han læste Romerbrevet, 
overbeviste det ham om, at 
det kristne budskab var sandt. 

27 år senere i 2014 blev 
hans oplæsning af Bibelen på 
engelsk frigivet, og den blev 
straks en bestseller. 

Han ønskede ikke noget 
honorar for oplæsning. Over-
skuddet gik til Bibelselskabet. 

David Suchet er en af de 
mest kendte og mest elskede 
skuespillere i sin generation. 
Han har arbejdet for The Royal 

Shakespeare Company, på 
teatrene i Londons West End 
og på Broadway. Hans mest 
berømte rolle er dog Hercule 
Poirot i den meget populære 
tv-serie. I 2011 blev han tildelt 
Order of the British Empire for 
sit skuespil, og i 2014 fi k han 
en livstids-præstations-pris 
af Royal Television Society 
for sin præstation som Poirot. 

Daviod Suchet har også la-
vet en meget succesfuld BBC-
dokumentarserie, der følger i 

fodsporene af Paulus og Pe-
ter. Han er nu vicepræsident 
for det britiske bibelselskab.

Suchet er troende og prak-
tiserende anglikansk kristen 
og kommer i menigheden ved 
St. Pauls Cathedral i London.

En del offentlige oplæsnin-
ger kan fi ndes på YouTube. 
Hans oplæsning af Johannes-
evangeliet er allerede set af 
over 3,7 mio. seere!

Henri.

Kildegården
- Det Kristne Rehabiliterings – og   
                                 Omsorgshjem på Fyn

www.kildegaarden.info
Tlf. 2233 3531

TV-værten Paula 
Larrain om sin tro

Af Jenis av Rana
Færøsk læge og politiker.

Udenrigs-, undervisnings- og 
kulturminister for Færøerne.

Fredag den 5. 
november 2021
Dén dag kommer vi aldrig til at glemme. Klokken var præcis 
10.04 da vores yngste svigerdatter ringede og chokeret fortalte, 
at hun havde fundet vores yngste barnebarn ukontaktbart i 
sengen.

Min kone Anna og jeg var på vej ud gennem døren på Raddison 
Blue hotellet i Århus. Jeg havde deltaget i Nordisk Råds møde i 
København og torsdag eftermiddag var vi taget til Århus, byen hvor 
vi studerede - og mødte hinanden. Planen var at opfriske gamle 
minder, men pludselig blev alt totalt ændret.

Otte minutter senere blev 10 måneder gamle Hákun modtaget af 
professionelle hænder på Landssygehuset, som efter godt en time 
besluttede at lægge drengen i respirator, anmode rutefl yveren til 
København om at vente og overfl ytte ham til Rigshospitalet. Inden 
havde de fået svar på blodanalyser samt hjernescanning, som 
viste væskeophobning og øget tryk i hjernen. Tre af sygehusets 
speciallæger og sygeplejersker ledsagede Håkun og forældrene til 
neonatal afdeling på RH, hvor lægerne straks foretog et operativt 
indgreb for at reducere trykket på hjernen.

I det lille færøske samfund spreder nyhederne sig hurtigt. Før 
dagen var ovre, var tusindvis af kristne på Færøerne og rundt verden 
mobiliserede til bøn. Endda børn og unge i Nakuru, Kenya, samledes 
til bøn for denne lille dreng fra de fjerne øer, som sender mennesker 
og sikrer økonomien til drift af skole og børnehave, bringer dem 
budskabet om Jesus - samt mad til livets ophold.

På Rigshospitalet konstanterede lægerne, at ingen unormal væ-
skeansamling var at fi nde i Hákuns hjerne og at hjernetrykket var 
normalt. Halleluja! Et hav af almindelige og specielle blodprøver er 
blevet taget, alle normale. Lørdag aften blev respiratoren frakoblet 
og to timer senere tog Hákun med glæde imod den yoghurt, som 
forældrene gav ham. På vej hjem til Færøerene, søndag eftermid-
dag, kunne vi i taknemmelighed til vores himmelske far tage en 
fuldstændigt helbredt Hákun i vores arme. Torsdag kom han tilbage 
til Færøerne, og hans forældre kunne sende en hilsen til alle forbe-
derne om Guds grænseløse magt og kærlighed.

Før jeg tog på Nordisk Råds møde, om mandagen, hørte jeg i 
bilradioen for første gang sangen ”All my hope is in Jesus”.

Jeg fandt et tilfældig papir i lommen, hvorpå jeg noterede titlen for 
at kunne høre sangen igen, når jeg havde tid. Fredag eftermiddag, 
da vi ilede ud gennem døren på hotellet i Århus, stak jeg hånden i 
lommen og fandt notatet med titlen på sangen. Den blev pludselig 
ændret fra en tilfældighed til en kærlighedserklæring fra Herren. 

Tag dig tid til at lytte til sangen. Den 
findes på Youtube og bliver mesterligt 
fremført af Crowder og Tauren Wells.  

”Jeg er så utrolig taknemmelig for Udfordringen, som jeg 
læser hver uge – og som jeg trofast har læst, siden jeg 
i 1974 købte det første eksemplar. Det var året, da jeg 
startede mit lægestudie i Århus”, fortæller Jenis av Rana, 
der er gift med Anna og har tre sønner og syv børnebørn.

KLUMME

TV-værten Paula Larrain vok-
sede op i en ateistisk familie. 
Hendes forældre var venstre-
orienterede og måtte derfor 
fl ygte fra Chile. 

Som barn kom Paula til Dan-
mark, hun uddannede sig til 
journalist og fi k en strålende kar-
riere – bl.a. som ankerkvinde på 
TV-avisen. Men hun måtte også 
igennem fl ere tragedier.

En aften blev hun ringet op af 
sin søster i London. Søsterens 
dreng var gået i koma. 

Paula skulle møde kl. 4 til 
Morgen-TV, men afl yste og rejste 
straks til London.

Her vågede hun over drengen, 
mens forældre fik en tiltrængt 
nattesøvn. Og her bad den tidli-
gere ateist inderligt til Gud om, at 
drengen måtte overleve. 

Drengen kom hurtigt ud af 
komaen og kom sig. Det blev 
begyndelsen på den ”Rejse til 
hjerterummet” – den kristne tro, 
som herefter voksede frem.

Det og meget andet fortæller 
hun op i bogen, som er udgivet 
af forlaget Eksistensen. 

I en lille bog om ”Min tro og 
mig” fortæller den hurtigtta-
lende foredragsholder og tidli-
gere fotomodel Lotte Heise om 
sit forhold til kristendommen.  

Hun fortæller, at hun som barn 
fandt tryghed ved at bede til Gud, 
og at hun stadig beder til ham, når 
hun har brug for hjælp.

Men siden barndommen er 
der kommet fl ere ord og tanker 
til. Hendes tro er en levende 
størrelse, der henter sit indhold 
mange steder fra, og hun er ikke 
optaget af, hvad andre synes er 
rigtigt.

I bogen fortæller hun om barn-
dommen, der var med til at forme 
troen. Og det er ikke mindst mu-
sikken og salmerne, der inspirer 
hende.

Det gælder også julesalmen 
”Julen har bragt velsignet bud”.

– Jeg kan huske en jul, hvor 
tvillingerne har været omkring 4½ 
år, hvor ”Julen har bragt velsignet 
bud” pludselig slog ”Et barn er 
født i Betlehem” i popularitet 
og blev ophøjet til godnatsang 
langt ind i marts. Det var ikke 
noget, vi tænkte over, men når 
vi havde gæster, og jeg kom ud 
fra børneværelset, som lå lige 
op ad stuen, kiggede folk sådan 
lidt forbavsede på mig og kom-
menterede det underlige i det. 
Jeg tænker, at som ”nyskilte” 
børn var der noget meget trygt 
og beroligende i teksten - også 
selvom de ikke forstod det hele, 

skriver Lotte Heise.
Hun citerer verset:

Dans, lille barn, på moders skødl
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.
... han favner hver barnesjæl på 
jord, og lover os englevinger.

I bogen, der er udkommet på 
forlaget Eksistensen, nævner hun 
også, at salmen ”Vor Gud, han 
er så fast en borg” har været til 
stor trøst i det ”Fandens år 2020” 
(corona-året). 

Henri.

Lotte Heises jul

Fotomodellen Lotte Heise blev 
kendt som hurtigtssnakkende 
foredragsholder. Hun er nu 62 år 
og har skrevet fl ere bøger.
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Af Tina Varde

– Livet har lært mig, at der er 
mennesker i vores samfund, 
der mangler kærlighed og 
omsorg. Den eneste, der 
virkelig kan hjælpe dem, er 
Jesus, men der er også brug 
for vores arme, siger Johan-
nes Fuchs.

Johannes Fuchs er født i 
1947.

Han er nu pensioneret frikir-
kepræst, men fortsat aktiv i at 
hjælpe hjemløse, prostituerede 
og narkomaner. 

– Mine forældre var også 
kristne og tog mig med i kirke. 
Da jeg var 15 år, forstod jeg, at 
jeg ikke kunne blive ved med 
at leve gennem deres tro. Jeg 
måtte involvere mig, ligesom 
dem.

Jeg spurgte derfor lederen af 
søndagsskolen, om jeg kunne 
få lov til at hjælpe til. 

Samtidig var jeg i lære i en 
jern- og stålforretning i Roskilde. 
Da jeg var udlært, tog jeg til  
Næstved. Her var der frikirke 
med en gammel menighed, hvor 
der ikke var så mange unge. 
Og jeg følte, at jeg oprette et 
spejderkorps for drenge.

– Jeg mødte en dreng i byen 
og inviterede ham til juniormøde 
i kirken om mandagen. ”Hvor er 
de andre?” spurgte han mig, da 
han kom – for vi var kun os to, 
og jeg svarede: ”Kan du ikke 
tage en kammerat med næste 
gang?”

Snart voksede holdet sig 
stort, for alle blev hver gang 
opfordret til at tage venner med 
til næste møde. 

Johannes Fuchs holdt ikke 
bare andagt, der blev også spil-
let fodbold.

– Nogle af de unge, som kom, 
havde problemer, og jeg prøve-
de at hjælpe dem. For eksempel 
var der en, som var kommet 
med i nogle bander i boligbyg-
geriet, hvor han boede med sin 
alene-mor. Jeg tog ud og talte 
med hende. Og anbefalede, at 
hendes søn kom på efterskole, 
så han kom ud af miljøet. Vi tre 
kørte op på Fårevejle Efterskole. 
Og 14 dage senere kørte jeg op 
og installerede ham.

– For nogle år siden skrev 
han til mig på Messenger. Han 

takkede mig for at have hjulpet 
ham dengang og fortalte, at han 
var blevet maskinmester på et 
af Søværnets skibe, fortæller 
Johannes Fuchs. Han er ikke 
i tvivl om, hvad der gjorde en 
forskel for de unge, som var 
på glat is:

- Vi involverede os i deres liv! 
understreger han.

Johannes Fuchs mødte Ann 
Lis igennem kirken. Faktisk 
skrev han allerede et brev til 
hende til hendes konfi rmation, 

men først senere blev de kæ-
rester.

– Da vi blev gift i 1969, blev 
der også koblet piger på spej-
derkorpset i kirken i Næstved. 
Mens jeg var ungkarl, arbejdede 
jeg kun med drenge - for at 
undgå enhver misforståelse. 
Snart kom der 40 børn om 
mandagen. Vi havde også teen-
agegruppe en gang om ugen, 
og hver anden fredag havde vi 
en ungdomsgruppe i vores eget 
hjem. Vi ville så gerne lede de 
unge. Det lykkedes heldigvis i 
en del tilfælde, siger han.

Ann Lis uddannede sig til 
sygeplejerske, mens de havde 
små børn. Og Johannes var lidt 
forud for sin tid med at støtte 
sin hustru i ”karrieren” og tage 
en aktiv tørn med børnepasning.

Udfordret som præst
Efter 15 år i Næstved følte 

ægteparret, at deres tid i byen 
var ved at være slut.

– Vi troede, at vi måske skulle 
til Jylland. Men Gud talte til mig 

om, at vi kunne fl ytte til Born-
holm. Det kom lidt bag på mig, 
da jeg kun havde været der en 
enkelt gang som barn. Efter tre 
måneders bøn om det emne, 
talte jeg med en præst om det. 
Han fortalte, at han havde vidst 
det i et stykke tid og bare gik 
og ventede på, at vi sagde det.

”Hvad skal vi der?” spurgte 
jeg. Han svarede, at vi skulle 
lede en lille menighed. Det var 
vi kaldet til, sagde han til mig. 
Efter et år tog vi afsted, for først 

skulle jeg igennem et lærlinge-
forløb.Jeg var i lære som præst, 
forklarer Johannes Fuchs.

Bornholmer-menigheden var 
lille, men opgaven stor.

– Vi arbejdede stille og roligt 
for at tiltrække fl ere mennesker. 
Så fi k min kone leddegigt. Vi 
havde fire små børn på det 
tidspunkt. Jeg fi k ingen løn som 
præst, der var fraktioner i kirken, 
og jeg arbejdede også i Nexø. 
Så jeg var presset til det yderste. 

- En dag, hvor jeg kørte hjem, 
fordi jeg skulle lave mad til 
børnene, følte jeg, at jeg gik på 
kanten af en afgrund. Jeg vidste, 
at hvis jeg faldt i den, ville jeg 
aldrig komme op igen. 

På vejen stod der en ca. 12-
årig dreng og tomlede. ”Lad mig 
få ham ind, så får jeg tankerne 
afl edt,” tænkte jeg. Da drengen 
kom ind i den røde Ford, sagde 
han: ”Jeg går i en kristen klub. 
Men det der med Jesus kan jeg 
ikke fi nde ud af.” Johannes gik 
straks i gang med at undervise 
den 12-årige dreng. 

– Da vi nåede frem, sagde 
drengen: ”Tak skal du have for 
det, du har fortalt.” Bagefter 
havde jeg en fornemmelse 
af, at det nærmest var en en-
gel, jeg havde givet et lift. For 
jeg oplevede et meget stærkt 
Guds-nærvær undervejs på den 
køretur, siger han.

Umiddelbart efter, at de hav-
de sagt farvel, hørte Johannes 
Fuchs disse ord i sit indre: ”Hvis 
du koncentrerer dig om at præ-
dike evangeliet, så skal jeg nok 
tage mig af dine problemer.”

– Og mine problemer var løst. 
Menigheden voksede, og det gik 
godt. Min kone blev rask!

Vejen til gadepræst
– Nogle år senere ringede 

præsten i frikirken på Filip-
pavej på Frederiksberg. Han 
spurgte, om jeg ville være an-
denpræst der. Det passede 
med, at børnene kunne få en 
uddannelse, som de ikke kunne 
få på Bornholm. Vi flyttede i 
1986 til København efter seks 
år på Bornholm. Men da vi kom 
dertil, tænkte jeg: ”Hvad i alver-
den laver jeg her?” Min far var 
bonde, og jeg er vokset op med 
to heste, beretter han.

Storbyen var et stort skridt for 
ham. I starten bad den dengang 
unge præst igen og igen: ”Hvad 
er jeg sendt hertil for, Herre?”

– Så blev jeg spurgt af nogle 
kristne musikere, om jeg ville 
tage med som præst til en 

lovsangsmarch i Istedgade. Det 
ville jeg gerne. Vi startede på 
Hovedbanegården og kom til 
Maria Kirkeplads, hvor der var 
fyldt op med narkomaner og 
hjemløse. En topløs pige kom 
ud og ville se, hvad der foregik, 
da vi kom… Foregik det her i 
København? Jeg var dybt rystet, 
fortæller Johannes Fuchs.

Og det var lige her, han fi k 
bønnesvar. Han hørte i ånden 
disse ord:

”Det er for de her mennesker, 
jeg har kaldet dig til København. 
Jeg vil, at du skal bygge en kirke 
på gaden.”

Så begyndte jeg at bede for 
Istedgade, for jeg skulle først 
fi nde ud af, hvordan jeg skulle 
gøre det. Pinsekirken havde 
dengang en café, der hed Klip-
pen. Jeg hjalp lidt til ind imel-
lem, men jeg var jo præst i en 
anden kirke. En dag sagde en 
af lederne til mig:  ”Vi er ved at 
lukke Klippen, men inden vi gør 
det, vil vi spørge, om du vil drive 
den?” Mit svar var, at jeg ikke 
kunne drive noget for en anden 
kirke. Det skulle jeg heller ikke. 
De overlod den bare helt til mig.

– Der stod 50.000 kroner på 
bankkontoen, jeg overtog fra ca-
féen, og i 1992 åbnede vi Klip-
pen i Istedgade. Her arbejdede 
vi med hjemløse, narkomaner 
og prostituerede. Så jeg ved, 
hvad Gud kan gøre i deres og 
i vores liv, hvis vi bare lukker 
ham ind. 

En af dem vi hjalp dengang 
hed Rikke. Vi fi k hende sendt 
på afvænning på hjælpecen-
tret Betesda i Jylland. Hun er 
i dag chefens højre hånd på 
afvænningscentret, fortæller 
Johannes.

Fulde folk
Det er vigtigt at kende sine 

begrænsninger, når man hjæl-
per misbrugere. Men heller ikke 
være bange for at give noget 
godt ud til dem, der er et mørkt 
eller svært sted:

– Engang sad der en fuld 
mand på en bænk på Rådhus-
pladsen. Konen var gået fra 
ham. Det kunne jeg godt forstå. 
Han lugtede af sprut. 

Jeg hentede to hot dogs til 
os, og så snakkede vi sammen. 
Han drak sin hvidvin til. Efter et 
stykke tid sagde jeg: ”Må jeg 
bede for dig?” Han blev rørt, 
kunne jeg se. Han tog hatten af 
og sagde: ”De ord kommer du 
aldrig til at fortryde,” gengiver 
Johannes Fuchs.

For at kunne hellige sig arbej-
det med at hjælpe misbrugere, 
gik han først ned på halv tid som 
andenpræst i frikirken - indtil 
2001, hvor han koncentrere sig 
fuldt ud om gadelivet.

I dag er Johannes pensio-
neret, men stadig aktiv. Han er 
også bestyrelsesformand i TC 
Klippen i Taastrup, som sønnen 
Jesper leder.

’Gadekirke’ for 
prostituerede 
på Vesterbro

Enhver troende har fået 
mindst én overnaturlig gave af 
Helligånden. Ved du, hvad din 
gave er, og hvordan du skal 
bruge den?

Åndens gaver viser os, hvordan 
vi kan opfylde disse behov 
– praktisk og kraftfuldt.

Kan købes hos alle boghandlere eller på:
WWW.DEREKPRINCE.DK

Derek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85 | info@derekprince.dk

DEREK PRINCE
Kraftfulde gaver 
til din rådighed

Der er solgt over 2 mio. bøger på verdensplan af Derek Prince

200,-
PRISNYHED

Johannes Fuchs fl yttede til København i 1986 og blev gadepræst og siden leder for værestedet Klippen, der 
hjælper hjemløse, narkomaner og prostituerede.

Det er sværest at hjælpe ens nærmeste ud af misbrug. Man kommer 
let til at vedligeholde deres misbrug i stedet for at hjælpe dem med at 
trække en streg i sandet, forklarer præsten.

Johannes Fuchs engagerede sig som ung i at hjælpe teenagere, 
senere blev han frikirkepræst på Bornholm. Men han endte med at 
drive en ’gadekirke’ blandt prostiuerede og narkomaner Istedgade. 
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Kære Poul Henning
Jeg har været i det psykiatriske system, siden 

jeg fyldte 18 år. I dag er jeg midt i livet. Jeg har 
altid været troende. I det psykiatriske system 
har jeg haft mange diagnoser: depression, 
angst, belastningsreaktion, personlighedsforstyr-
relse, eksistentiel krise og PTSD. Jeg har været 
medicineret siden 20-års alderen. I en periode 
på syv år også med benzodiazepiner. Jeg har 
forsøgt at tale med min mor om, hvad det dog 
er i min person, der lider sådan. Hun har sagt, 
det er arveligt fra min fars side. Min oldemor var 
indlagt, på det der dengang hed et sindssygho-
spital. Min farmor forsøgte at begå selvmord, 
min faster kaldte sig selv for manio-depressiv. 
Siden jeg var barn har jeg været ængstelig og 

forsigtig. Jeg brød mig hverken om børnehave, 
skole, gymnasium eller voksenliv. Jeg har haft 
det svært på arbejdspladser; jeg ville ikke spise 
sammen med andre, deltage i kurser eller fester. 
Jeg følte mig altid utilpas både fysisk og psykisk. 
Mine egne børn er heldigvis sunde og raske, og 
jeg har forsøgt af alle kræfter at give dem bedre 
forudsætninger; det er lykkedes. Jeg har haft 
mislykkede ægteskaber og parforhold, da jeg i 
den relation er for tyndhudet. Jeg har haft svært 
ved at fi nde tryghed og fodfæste i livet. Kan du 
hjælpe mig til at forstå, hvorfor jeg aldrig har 
været fuldt funktionsdygtig? 

Kærlig hilsen
Den anonyme

Kære ven
Dejligt at høre med dine børn 

– tillykke.
I nogle familier har mange ek-

sem. I andre astma. I andre gigt.
Du tilhører åbenbart en familie, 

hvor mange har en svaghed i ét 
eller andet sted i stemningslejet. 
Når det kan føre til så mange 
diagnoser, er det, fordi alle disse 
belastende følelser … angst, uro, 
mindreværd, skyld, depression … 

formentlig har et fælles udspring 
og derfor let optræder sammen. 
Det kaldes komorbiditet.

Det er som med eksem, astma 
og gigt … den lille indre uregel-
mæssighed kan man lægeligt set 
ikke fjerne. Men man kan fore-
bygge og behandle dens følger.

Desværre får man ikke gjort 
det optimale fra begyndelsen 
og heller ikke senere, og derfor 
bliver det betydeligt værre, end 

det behøvede at blive. Tænk på 
eksem. Når de gode regler med 
ingen vand, hudpleje, ingen ir-
riterende stoffer på huden, ingen 
kradsning mv. overholdes, falder 
den lille fejl i huden i søvn. 

De gode råd skal fortsat prakti-
seres, også når det går godt. Det 
sensitive sind reagerer let med 
frygt, tåler ikke for mange belast-
ninger, forstyrrelser, utryghed, 
uregelmæssighed og sociale 

forventninger, men vil så gerne 
det hele, når man har det godt. 

Når Bibelen flere hundrede 
gange taler om ”frygt ikke”, skyl-
des det, at Gud som skaberen 
kender os mennesker. ”Men 
englen sagde til dem: ”Frygt 
ikke! Se, jeg forkynder jer en stor 
glæde, som skal være for hele 
folket: I dag er der født jer en 
frelser i Davids by; han er Kristus, 
Herren.”(Luk.2:10-11)

Vi har brug for mere, end 
hvad genetik og miljø kan give 
svar på. Billedligt talt er det en-
kelte menneskes genetik som et 
fl odlejes bund: der er givet nogle 
bundforhold, dybde, længde og 
breddeforhold – en biologisk 
variation, som dog kan ændres 
og komme mere til syne. 

I dag tænker vi ikke for fi rkantet 
i diagnoser - enten eller, men 
mere i en variation som kan 
ændres over tid og fylde mere 
eller mindre, også afhængig af 
livsinput.

Livets omstændigheder kan 
være som affald, der kastes ud 
i fl oden – en gammel støvle, en 

plasticpose, en blikdåse. Når 
fl odlejet er tømt for vand, kommer 
genetikken og de svære omstæn-
digheder mere til syne. 

Angsten, sensitiviteten og tom-
heden mærkes, samtidig med at 
livets svære omstændigheder tår-
ner sig på. Et fl odleje er designet 
til at være fyldt med vand. Livets 
vand og fylde er for mennesker 

livet i Kristus. Han fylder fl odlejet 
op og bringer frelse, helse, liv, 
glæde, renhed og retning. 

Vær ved godt mod, Gud vil 
give dig meget mere – ”I skal 
øse vand med glæde af frelsens 
kilder.”(Esajas12.3)

Kærlig hilsen
Poul Henning

 Kære Poul Henning
Tak for din tidligere besvarelse af mit læserbrev ”har jeg en 

dæmon eller psykose”. I forhold til dit indlæg tænker jeg, at 
vandringen med Jesus kompliceres af det faktum, at jeg har 
diagnosen paranoid psykose. Som mennesker søger vi jo svar, 
og jeg søger svar, som kan forklare min vandring med kaos. 
Så hvis det ikke er dæmonisk – som du skriver – tænker jeg 
så langt så godt. Ligeledes kan jeg nu konkludere, at jeg ikke 
altid kan lytte til den stemme, jeg hører. Måske du derfor også 
kunne svare på, hvad jeg bedst gør fremover for at undgå 
at komme i et kaos igen? Jeg savner at kunne gøre noget, 
INDEN kaos opstår, INDEN en relation ødelægges. Det har 
været nedslidende, og diskussionen om hønen eller ægget er 
også opstået: Har alt mit kaos forårsaget diagnosen, eller har 
diagnosen forårsaget alt mit kaos?

Kærlig hilsen En anonym

Kære ven
Tak for mail igen. Jeg tænker, 

at kaos plus et hvilende genetisk 
sårbarhedspunkt er brudt ud i 
en diagnose. Efterfølgende har 
sygdommen forværret kaos. Det 
er vigtigt af få brudt den onde 
cirkel, forebygge og få mere ro 
i dit indre. Jeg har fl ere gange 
oplevet, at Gud har fjernet psyko-
ser, når kristne har bedt til Gud. 
Guds indgreb med helbredelser 

er heldigvis fortsat et mysterium. 
Vi kan ikke blot putte bøn i ”auto-
maten” og trække et bønnesvar 
ud. Vi skal blive ved med i tro at 
bede for dig, men samtidig er det 
også godt, at du har accepteret 
at få den hjælp, du har brug for, 
når du i denne tid ikke er rask. De 
kaotiske, devaluerende og for-
styrrende stemmer skal dæmpes. 
Medicin, terapi og Kristuslivet er 
alle tre vejen frem. Når der er tale 

om en paranoid psykose, er me-
dicin lægeligt set nødvendig som 
et bundniveau. At medicin kan 
dæmpe eller fjerne stemmer, er 
også et argument for, at der ikke 
er tale om dæmoner. Dine stem-
mer har været så invaliderende, 
at terapi og et normalt kristenliv 
har været ganske svært. Medi-
cinering, bivirkningsprofil, den 
menneskelige psyke og livets 
aktuelle omstændigheder er helt 
individuelle. 

Min aktuelle rådgivning kunne 
derfor være:

1.  Vi fortsætter med at bede til 
Gud for dig og indtage den ånde-
lige føde, der kommer fra Guds 
ord. I Lukasevangeliet læser vi i 
første kapitel vers 76-79 en pro-
feti om Jesus: ”Og du, mit barn, 
skal kaldes den højestes profet, 
for du skal gå foran Herren og 
bane hans veje og lære hans folk 
at kende frelsen i deres synders 
forladelse, takket være vor Guds 
inderlige barmhjertighed, hvor-
med solopgangen fra det høje 
vil besøge os for at lyse for dem, 
der sidder i mørke og i dødens 

skygge, og lede vore fødder ind 
på fredens vej.”

Du må dagligt bade dig i Guds 
inderlige barmhjertighed. Gud 
giver dig syndernes forladelse, 

lys, fred, glæde og vejledning til 
vejen i dag. 

2. Accept af lidelsen samt 
struktur og ro på økonomi, bolig, 
relationer, dagligdagens gøremål 

og etablering af sunde kost og 
motionsvaner, kan ofte mindske 
medicinering.

3. Måske skal du for en tid øges 
i din antipsykotiske medicin fra 
10 til 15mg abilify. Stemmer skal 
ideelt set trænges så meget i 
baggrunden, at de ikke forstyrrer 
og bremser dit dagligliv. Det gode 
ved den rigtige medicinering er, 
at det øger muligheden for at 
få terapien, menighedslivet og 
dagligdagen til at lykkes.

4. Troen på Gud er enormt 
befordrende for et sundt liv. 
Sunde og sande værdier, bøn 
og forbøn, gode relationer og 
fællesskab, søndagsgudstjene-
sten, den ugentlige undervisning, 
daglig vejledning fra Guds ord 
og Helligånden. Når du er meget 
usikker på dine valg, idet du har 
en erfaring for at tage fejl af vejen, 
vil jeg råde til at have en dynamis-
partner af samme køn. I kan hver 
uge bede, tale og læse Guds ord 
sammen. En moden kristen, der 
kan støtte og hjælpe dig med at 
træffe sunde valg, er guld værd.

Kærlig hilsen
Poul Henning  

Find indre fred og ro i julens budskab

Jeg kæmper med arvelig psykisk sygdom

Jesus blev sendt til jorden for at lyse for dem, der sidder i mørke og i 
dødens skygge. Han ønsker at lede os ind på fredens vej. 

”Mine egne børn er heldigvis sunde og raske, og jeg har forsøgt af alle 
kræfter at give dem bedre forudsætninger; det er lykkedes.”

Skriv til Poul Henning Krog (Lægepræsten) på email: laegepraesten@poulhenningkrog.dk eller pr. brev til Poul Henning Krog, Degnemosen 3, 5700 Svendborg. 
Ikke alle breve offentliggøres. Du vælger selv, om du vil være anonym. Der kan også anvendes andre eksempler end de til hveranden uge indkomne.
Hjemmeside: www.lægepræsten.dk - her kan du bl.a. købe lægepræstens bøger og se, hvilke foredrag han tilbyder. 

Bog af P.H. Krog: 
PsykiaTro. 352 

s. 249 kr.



Fra sygdom til sundhed
Du er velkommen til at skrive og stille mig spørgsmål. Der bliver bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert:  
Brug quickbrev 29 kr. for levering næste hverdag (skal markeres med Q og afleveres på postkontoret) eller alm. post 11 kr. (levering inden for 5 hverdage). 
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk     
Se mere om overnaturlig helbredelse på udfordringen.dk/har-du-brug-for-forbon
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svar:

Kære kvinde, reddet ved 
bøn.

Tak for din livshistorie.
Jeg vil selvfølgelig bede for 

dig, og jeg er sikker på, at der 
også er andre, der vil, når de 
læser om dit liv. 

Jeg tror ikke, at din fortid er 
spildt, selv om den har været 

smertefuld, fyldt med skuffel-
ser og fyldt med traumatiske 
oplevelser. 

Bibelen siger, at Gud formår 
at genoprette, hvad Ødelæg-
geren, dvs. djævelen har gjort 
af skade. 

Jeg tror, at du på bønnens 
vej vil opleve en ny start og få 

dit mistede liv tilbage. Gud har 
nemlig veje og måder, som vi 
ikke kender.

Du skriver, at du ved bøn 
oplevede en underfuld befri-
else og fik en herlig fred med 
dig selv. Jeg tror, at det er en 
pejling på, at dit liv tog en ny 
retning sammen med Jesus.  

Du skriver, at du under dage 
og nætter med gråd opfan-
gede et underfuldt glimt af lys. 
Jeg tror, at det lys var Jesus, 
som på trods af din modgang 
var dig nær.

Jeg ønsker dig en rigtig 
glædelig jul i Jesu navn. 

                      Orla Lindskov.

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til din 

Brevkasse, fordi jeg ønsker forbøn 
og også en salvedug. 

Jeg føler stærkt, at jeg har brug 
for din hjælp inden jul. Jeg ønsker 
nemlig, at julen skal blive en rigtig 
god tid for mig og mine. Sådan var 
julen nemlig altid i min barndom 
og ungdom. Det var en lykkelig tid.

Jeg skriver også til dig, fordi 
jeg stadig lider under fysiske 
svagheder og psykiske traumer 
fra fortiden. 

Jeg er nu en midaldrende 
kvinde. Jeg stammer fra en god 
familie fra Nordsjælland. Jeg blev 
konfirmeret og gik i kirke med min 
familie næsten hver søndag.

Jeg fik mange gode venner i 
ungdomsårene. Jeg begik mange 
dumheder. Hver gang var det, for-
di jeg troede, at jeg var forelsket. 

Dengang forekom disse forel-
skelser mig at være betagende 
oplevelser. Men de afsporede 
mig.

Lige inden jeg fyldte tyve, mød-
te jeg så ham, den eneste ene.

Jeg blev dybt forelsket, og 
han ligeså. Der var intet at vente 
på, så vi giftede os over hals og 
hoved. Jeg anede dengang ikke, 
at ægteskabet med ham skulle 
komme til at stjæle og forstyrre 
min lykke i årevis.

Jeg tænkt ikke over, hvorfor 
min far havde advaret mig mod 

at gifte mig med ham. Tænk, 
hvad jeg kunne have sparet mig 
selv for, hvis jeg havde lyttet til 
min fars råd.

Det viste sig, at den mand, 
jeg havde giftet mig med, var en 
sammensat natur. Efter de første 
måneders ægteskab var jeg al-
lerede dybt skuffet og ulykkelig.

Det var, som om min ungdom 
var blevet ramt af en pludselig 
ødelæggelse. Jeg havde jo ven-
tet, at ægteskabet skulle bringe 
mig en strålende glæde.

 
I mit ægteskabs første tid 

gik det op for mig, at min mand 
følte sig som et ”højere væsen”, 
og han gav tit udtryk for sin 
skuffelse over mig. Han sag-
de ligeud, at han syntes, at 
jeg var enfoldig. Jeg begyndte 
at føle mig forfærdelig ensom.  
Men det varede faktisk længe, 
før jeg indså, at min mand ikke 
elskede mig. Han flirtede også 
med andre kvinder, fik jeg at vide.

Vi fik to dejlige børn sam-
men. De var min glæde og trøst. 
Men de forenede ikke min mand 
og mig. Han blev snart træt af 
børnene. Jeg gjorde mit bedste 
for, at børnene ikke skulle blive 
et stridens emne. Efter flere års 
ægteskab var vi stadig fremmede 
for hinanden. Alt forekom mig nu 
grusomt og meningsløst

Der indtraf flere ubehagelige 

ting, som gjorde et fortsat samliv 
umuligt, så samlivet blev opløst.

Mine dirrende nerver fik nu lidt 
ro. Nu skulle jeg ikke mere frygte 
hans lunefuldheder. Nogle dage 
og nætter, hvor jeg græd meget, 
syntes jeg, at jeg opfangede et 
underfuldt glimt af et lys. 

Det var som om, der lå et 
underfuldt liv og ventede på mig. 
Men jeg troede stadig, at jeg 
skulle finde ud af alt selv.

Efter adskillige års adskillelse 
mødtes min mand og jeg igen. 
Vi ville gøre et nyt forsøg på at 
skabe et lykkeligt, ægteskabeligt 
samliv, om ikke for andet så dog 
for børnenes skyld. 

Min mand ville så nødigt, at 
vores børn skulle havne i kate-

gorien: Skilsmissebørn. 
Han sagde, at det begreb fand-

tes ikke i hans familie, og at hans 
mor derfor havde presset ham til 
at gøre et nyt forsøg med ægte-
skabet. Vores forsøg mislykkedes, 
og omsider efter lidt mere end 
tyve års ægteskab blev ethvert 
forsøg på at bringe samlivet på 
fode igen endeligt opgivet. Det 
blev til den endelig skilsmisse.

På en måde føltes det som 
en befrielse. Mine nerver havde 
været lige ved at svigte under 
forsøget på at få vores ægteskab 
på fode igen. Mit helbred fik også 
et knæk, som jeg stadigvæk lider 
under. Jeg samlede alle mine 
kræfter for at komme videre i mit 
liv. Jeg koncentrerede udeluk-
kende mit liv om mine børn og 

deres uddannelse. Men så skete 
der et mirakel for mig: 

En veninde fra København, 
som jeg havde kendt i mine 
unge dage, mødte jeg tilfældigt i 
Magasin. Jeg var på indkøb med 
min voksne datter.

Vi aftalte, at vi skulle mødes 
privat. Vi mødtes hos hende. Hun 
fik hele min livshistorie.

Det viste sig, at hun var blevet 
en genfødt kristen, ved at hun 
havde været på et kristent møde. 
Her var der blevet bedt for hende. 

Derefter begyndt hun også selv 
at bede. Det var famlende i be-
gyndelsen. Men hun opfordrede 
også mig til at begynde at bede. 
Vi bad sammen, og da jeg kom 
hjem, bad jeg selv.

Øjeblikkeligt oplevede jeg en 
underfuld befrielse, og jeg fik fred 
med mig selv.

Jeg fik så tanken om at gen-
rejse mit ødelagte ægteskab. Jeg 
var jo blevet en ny kvinde. Men 
min mand havde giftet sig igen. 

Jeg har fred nu. Men jeg lider 
som sagt stadig fysisk og psykisk 
på grund af fortiden. Jeg føler, at 
jeg har brug for helbredelse for at 
kunne klare julen. 

Tak, hvis du vil tage mit brev 
med i din Brevkasse. Der er 
måske andre, der lider under 
ægteskabelig ulykke. 

Tak mest af alt, hvis du og 
måske andre vil bede for mig og 
for en god fremtid.

Venlig hilsen fra
En kvinde, reddet ved bøn.

Jeg har brug 
for helbredelse 

for at kunne 
klare Julen

Jeg mødte en gammel veninde, som var blevet genfødt kristen, og hun bad for mig. Jeg har også selv oplevet at få fred ved at bede. Men jeg lider 
stadig på grund af fortiden, og jeg har brug for helbredelse for at kunne klare julen, skriver en kvinde, reddet ved bøn.

Glædelig jul til 
alle brevkassens 
læsere ønskes af

Orla Lindskov

Jesus vil gøre alting nyt, også for dig
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Julen har bragt velsignet bud
En af julens absolutte klassikere er Bernhard Severin 
Ingemanns salme Julen har bragt velsignet bud. Den har 
nu været kendt og elsket i 220 år takket være digterens 
gode samarbejde med komponisten Christoph Ernst 
Friedrich Weyse.

En svær barndom
Guldalderdigteren Bernhard Severin Ingemann er kendt 

for sine lyse, glade børnesalmer. Men hans egen opvækst 
var alt andet end smertefri.

Han blev født i 1789 som den yngste i en børnefolk på 
otte. Allerede som ti-årig mistede han sin far, der var præst. 
Ti år senere døde hans mor og tre søskende af tuberkulose. 
Også de sidste fi re brødre døde tidligt, og tragedierne præger 
stemningen i Ingemanns tidlige digtning.

Ven med Guldalderens kendte
Som ung gjorde Ingemann frivillig militærtjeneste i Kron-

prinsens Livkorps. Senere startede han på jurastudiet og 
begyndte samtidig at udgive et væld af salmer og sange. 
Han var ven med fl ere af de kendte fra samtiden, blandt 
andre forfatteren H.C. Andersen, billedhuggeren Bertel 
Thorvaldsen og digteren Adam Oehlenschlæger.

Ingemann forlod i 1817 jurastudiet uden embedseksamen 
for i stedet at studere litteratur på Sorø Akademi. Efter studi-
erne i Sorø blev han i 1822 lektor i dansk sprog og litteratur 
ved akademiet, hvor han senere blev direktør. Herefter 
kunne han nu endelig - efter ti års forlovelse - gifte sig med 
malerinden Lucie Mandix. 

Ægteparret Ingemann fi k aldrig børn, men Bernhard Seve-
rin skrev en række morgensalmer til brug for eleverne i Sorøe 
Academies Skole (1822) og Morgensange for Børn (1837).

Han har også skrevet de kendte og elskede julesalmer 
Glade Jul, Dejlig er jorden og Julen har bragt. 

Selv den ateistiske litteraturkritiker Georg Brandes er-
kendte værdien af Ingemanns salmer og har kaldt dem 
”uforgængelige”.

Adgang til Livets Træ
”Julen har bragt” er ligesom fl ere af Ingemanns salmer 

skrevet til børn og fyldt med bibelsk billedsprog. Og børn 
på Ingemanns tid har kunnet genkende sprogbrugen fra 
bibelhistorien i skolen og i kirken. 

Salmen begynder med at fastslå, at julen er glædens fest 
for både gamle og unge. Budskabet, som englene sang den 
første jul, skal synges af alle, også de små børn.

Juletræet bliver i salmen til Livets Træ, som stod midt 
i Edens Have. Frugten fra Livets Træ gav evigt liv. Derfor 

blev de første mennesker fordrevet fra Edens Have, fordi 
de ikke skulle leve evigt med den ondskab, der var kommet 
ind i deres liv på grund af syndefaldet (se 1 Mosebog 2,9 
og 3,22-24).

Men julen betyder, at glæden nu igen skal vare evigt 
for hvert eneste barn, der tror på julebudskabet, fastslår 
Ingemann.

Dans på vejen til Paradis
Glæden over den nyfødte konge, der er hele verdens 

frelser, bør få småbørn til at danse ”på moders skød”.
Også den fattige spurv og duen inviteres til julegilde. Og vel 

at mærke ikke for at ende som julemad. Traditionelt opfattes 
den fattige spurv og duen som symboler for hhv. fattige og 
rige mennesker, der alle inviteres til glædesfesten for frelse-
rens fødsel. Men Bibelen har også et langt større perspektiv, 
nemlig at hele universet engang skal opleve en ”herlig frihed”, 
ligesom Guds børn (Se Romerbrevet 8, 19-21).

Jesus åbner haven for os
I julesalmens sidste vers mindes vi om, at vi alle kan få del 

i  den lykkelige tilstand i Edens Have, fordi Jesus vil åbne 
døren for os. Han elsker ethvert barn, giver os juleglæde - og 
lover os englevinger, slutter B.S. Ingemann med henvisning 
til evigheden hos Gud.

Bodil

Ingemanns populære salme beskriver juletræet som Livets Træ i Edens Have. 
Salmen blev sunget første gang for 220 år siden.

”… jeg fandt, at De havde været sær-
deles heldig i at udtrykke den Barnet 
særegne Inderlighed og ukunstlede 
Hjertelighed. Skulle De altsaa fremde-
les digte flere Sange af den Art … da 
staar Undertegnede atter til Tjeneste.”

Sådan skrev komponisten Christoph 
Ernst Friedrich Weyse, der i slutningen 
af 1830’erne komponerede melodier til 
Ingemanns morgen- og aftensalmer.

Præst bad om julesang for børn
Men julesalmen Julen har bragt vel-

signet bud blev i første omgang til på 
opfordring af en nordsjællandsk præst.

Ingemanns gode ven pastor J. F. Fen-
ger i Lynge havde nemlig kort før julen 
1839 opfordret digteren i Sorø til at skrive 
en julesang for børn:

”Jeg kan ikke bare mig for at bede Dem 
om en lille julevise eller julesang for børn 
af samme slags som morgensangene,” 

skrev pastor J. F. Fenger.

Allerede få dage senere kunne Inge-
mann sende sin børnesang til Lynge 
præstegård. Det fortælles, at Ingemann, 
der selv var barnløs, fi k inspiration til 
linjen ’Dans lille barn på moders skød’ 
i vers to under et besøg i netop Lynge 
præstegård. 

Året efter blev sangen trykt i Nordisk 
Tidsskrift for christelig Theologi under 
titlen Børnenes Julesang, skriver Høj-
skolesangbogen.dk. 

Komponistens bidrag
Med denne julesalme fi k C.E.F. Weyse 

endnu engang chancen for at skrive me-
lodien til et af Ingemanns digte. I dette 
tilfælde ændrede han dog teksten, så de 
oprindeligt seks fi re-linjede vers blev til de 
nuværende tre vers med hver otte linjer. 

B. S. Ingemann (1789-1862) var lektor i dansk sprog og 
litteratur ved Sorø Akademi. Han skrev mange af vore 
kendte morgensalmer for børn samt julesalmer som 
Glade jul, Dejlig er jorden og Julen har bragt velsignet 
bud. (Maleri af Wilhelm Marstrand 1860)

Komponisten ændrede digtet

C.E.F. Weyse (1774-1842) var Guldalderens mest kendte 
danske komponist. Han har fx skrevet melodier til Grundt-
vigs kendte salmer Den signede Dag og Det er så yndigt 
at følges ad. Weyse har også komponeret melodier til B.S. 
Ingemanns morgen- og aftensalmer samt fl ere af hans 
julesalmer, blandt andet Julen har bragt velsignet bud. 
(Maleri af Christian Albrecht Jensen ca. 1832)

Julen har bragt velsignet bud

Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.

Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, fl yv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.

Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle fl yve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.

Tekst af B.S. Ingemann 1839
Musik af C.E.F. Weyse 1841
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”Der er mange hårdt ramte familier i dette område. Mange er kronisk deprimeret og forsøger at dæmpe 
smerten med alkohol og narkotika. Bed om, at Gud vil hjælpe de familier, vi støtter her, så de kan opleve  
den forvandling, de så hårdt har brug for.” Oleg, koordinator for Mission Uden Grænser i Østukraine

Familier i 
Ukraine er 
flygtet fra 

krig og terror. Så kom 
pandemien og gjorde livet 
endnu hårdere. Nu vil vi 
give dem en bedre jul.
Ukraine er det næststørste 
land i Europa og sammen 
med Moldova også et af de 
fattigste. Siden 2014 har krig 
raset i det østlige Ukraine 
mellem pro-russiske sepa-
ratister og dem, der ønsker 

at se regionen blive en del 
af Ukraine. Til dato er over 
14.000 døde i konflikten, og 
over 1.4 millioner er fordrevet 
som flygtninge i sit eget land. 

Som i alle krige er det ofte de 
mest sårbare – ældre, handi-
cappede, fattige familier og 
børn – der lider mest. I 2020 
kom pandemien og slog som 
en hammer ned i denne i for-
vejen krigshærgede region. 
Det har medført, at Ukraine i 
dag er et af verdens hårdest 
ramte lande ift. Covid-19. 
Vi oplever et ansvar for at 
række ud og har igangsat et 

arbejde i området. Vores ko-
ordinatorer mødes dagligt 
med familier for at hjælpe 
dem tilbage til et bedre liv. 
Vi ved, at de mangler næ-
sten alt, og derfor ønsker vi 
at støtte så mange familier 
som muligt igennem julen.

Tilsammen ønsker vi i år at 
uddele hele 42.000 julepak-
ker til fattige i seks lande 
i Østeuropa. Det er vores 
største juleaktion nogensin-
de! 3.000 af disse vil gå til 
familier i Østukraine. Vil du 
være med til at give dem en 
bedre jul?

Stig A. Hagen
National leder
Mission Uden 
Grænser

Medarbejdere og frivillige i 6 lande i Østeuropa, investerer hvert år af deres tid og hjerter, for at pakke og uddele julepakker og dermed give udsatte familier mulighed for at fejre jul.

Følg 
Aktion Julehjælp

på vores 
Facebook-side

Pandemien har gjort det endnu sværere for dem, som i forvejen kæmper med fattig-
dom i Østeuropa. Derfor øger vi nu vores indsats.

Sammen kan vi give fattige familier i Østeuropa en god jul!
GI
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KE

... og er en del af den internationale organisation Mission Without Borders, som igennem 60 år har 

hjulpet børn og familier i Europas fattigste lande. Vi arbejder langsigtet på at styrke og udruste 

dem, så de bliver sat i stand til at forsørge sig selv og leve et værdigt liv. Al vores arbejde udføres 

gennem lokale kirker og medarbejdere. Vi har i dag projekter i Albanien, Bosnien/Hercegovina, 

Bulgarien, Moldova, Rumænien og Ukraine. Læs mere på missionudengraenser.dk

Vi er
MiSSion Uden grænSer…

HAR DU  
SPØRGSMÅL?

Kontakt mig på tlf. 65 74 61 61 
Hverdage kl. 10-15 (undtagen torsdag) 

eller post@missionudengraenser.dk 
Hilsen Nicki Rønne Jakobsen 

Nødhjælpskoordinator

bANKoVERfØRSEL  
Reg.nr. 9712   Kontonr. 0741793075

Mærk overførslen MUG JULEPAKKE

Skattefradrag? Angiv din adresse  
og dit CPR-nr i kommentarfeltet

MobILEPAY 
80703 

Skriv JULEPAKKE i kommentarfeltet 

Skattefradrag? Angiv din adresse  
og dit CPR-nr i kommentarfeltet

SMS  
Send JULEPAKKE til 1245

og støt med 175 kr. 
*trækkes på telefonregningen

Skattefradrag? Angiv dine oplysninger på 
missionudengraenser.dk/skattefradrag

175 kr. 
pr. pakke
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Forklaringen på den lysende 
Kristus-fi gur ved motorvejen

Jens Erik Rasmussen satte en 4 meter høj Kristus-fi gur op på sin bygning, så den kan ses fra motorvejen.

Af Henri Nissen

Har du lagt mærke til en lysen-
de skikkelse vest for motorvej 
45 ved Hedensted...?

Mange bilister har gennem 
de sidste 23 år bemærket den 
lysende fi gur, som ses klart i 
vintermørket. 

Hvad er historien bag denne 
skikkelse, som minder lidt om 
Thorvaldsens berømte Kristus-
skikkelse i Københavns Dom-
kirke? Den viser Jesus, der står 
med udstrakte arme, som om 
han velsigner bilisterne. 

Det er tømrer Jens Erik Ras-
mussen, Gl. Sole, der har sat 
den 4 x 4 meter store fi gur op på 
sit maskinhus - hævet 4 meter 
over jorden.

– Hvorfor har du gjort det?
– Fordi de fl este danskere slet 

ikke véd, hvad kristendommen 
egentlig går ud på. De har ikke 
forstået, at det er et valg, vi må 
træffe, forklarer Jens Erik.

Jeg synes ikke, at jeg som 
troende bare kan se på, at så 
mange ikke får sandheden at 
vide. For ifølge Bibelen undgår 
vi kun at gå fortabt ved at tro på 
Jesus Kristus. 

Døbte i et vaskefad
Selv rejste han som ung i 

70’erne til Etiopien sammen 
med Anne Marie for at gøre gavn 
i missionen. Forud havde han en 
periode været KFUM-sekretær, 
men nu blev han spurgt om at 
tage til Afrika. Selv om han var 
tømrer og byggemissionær, har 
han døbt over 30 mennesker. 

– Vi missionærer fungerede 
også som præster, indtil afrika-
nerne selv kunne overtage. 

Det foregik enkelt og primitivt. 
Døbefonten var nogle gange et 
vaskefad, og engang, da jeg 
skulle til at døbe, var vandet sivet 
ud af et hul, husker han.

Men tiden i Afrika efterlod et 
alvorligt traume hos parret. Da 
Anne Marie skulle føde deres 
tredje barn, foregik det på et 
norsk missionshospital, hvor 
forholdene ellers var gode. Men 
fødslen slog fejl. Efter 18 timers 
fødsel blev barnet dødfødt – men 
moderen overlevede heldigvis. 
Desværre fi k hun ikke lov til at 
se barnet og holde det. Og det 
har været svært at tænke på.

Med Julebil fra 
Skagen til Gedser

Da parret kom hjem til Dan-
mark, bemærkede Jens Erik, at 
de fl este danskere var ret lige-

gyldige overfor kristendommen. 
For ham var troen det vigtigste 
i verden. Derfor forsøgte han 
på forskellige  måder at trænge 
igennem til almindelige menne-
sker med ”det gode budskab” – 
som ellers kun blev fortalte inde 
i kirkerne.

Blandt hans utraditionelle 
initiativer var at opbygge en ”ju-
lebil” med et stort skilt på, som 
han kørte fra Skagen til Gedser 
med. På skiltet stod der: 

”Glædelig Jul, venner! Gud 
har besøgt vor jord. Jesus blev 
vor redningsmand.”

Historien om Jensen
Han fik også fremstillet et 

hæfte, som han fi k omdelt i hele 
Hedensted kommune. 

Hæftet, som var illustreret 
af en tegner, handlede om en 
typisk dansker, Jensen, som 
levede et normalt og ordentligt 
liv, men ikke tog sin tro alvorligt. 
Formålet var at sætte ”kirkefrem-
mede” danskere i kontakt med 
Gud igen. 

Det var henvendt til dem med 
Volvo, villa og vovhund.

I hæftet står der bl.a. ”Tro er, 
at ’din parabol’ rettes mod Gud”.

På gaden om natten
I 1998 fi k Jens Erik den idé at 

sætte sig ved et bål på gågaden 
i Vejle om natten. Han ønskede 
at være til rådighed for unge og 
andre, som var ude om natten, 
og som ofte havde druklket 
for meget. Alkohol løser op for 
hæmningerne - så i den tilstand 
havde mange også mod til at 
snakke om de store spørgsmål 
i livet.

Selv om Jens Erik også har 

været udsat for vold, har han si-
den 1998 siddet på gågaden om 
natten, lige bortset fra corona-
perioden. Og det har været barsk 
ind imellem, når folk er fulde:

– Ja, jeg er blevet slået, spar-
ket og spyttet på. Jeg har også 
oplevet at blive slået i hovedet 
med en ølflaske. Der var en 
fyr, der slog mig så hårdt, at 
jeg mistede bevidstheden. Han 

røg bagefter 30 dage i fængsel. 
Lang tid efter kom han og sagde 
undskyld. Jeg snakkede med 
ham, og han havde det ikke 
godt. Han ville tage sit eget liv, 
sagde han. Jeg håber ikke, han 
gjorde det. Men det er nu 3-4 
år siden, jeg så ham sidst. Jeg 
forsøgte at hjælpe ham til at tro 
og få et bedre liv her – og efter 
døden.

 Dit vindue til 
en anden verden

Copyright Passion Play Oberammergau2022

 Oplev Jesu lidelseshistorie opført af ca. 2.500 børn 
og voksne fra den tyske landsby Oberammergau. 
Herefter fortsætter vi til Tjekkiets smukke hovedstad 
Prag med slottet højt hævet over byen, den berømte 
Karlsbro og den gamle bydel.

 Passionsspillet  
i Oberammergau 
og ferie i

 Pris fra kr. 10.575,- inkl. Oberammergau-
arrangement, bus, rejseledere, 
forplejning og oplevelser ifølge program. 
Overnatning på 3* og 4* hoteller.

felixrejser.dk/503

10. - 16. juni

Book inden d. 26. november på 

Prag
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Har Jorden en 
udløbsdato?

Frygt eller tryghed i stormen

Aldrig før har politikere og medier været så optaget af at forudsige jordens  
undergang. Den globale opvarmning har skabt en global angst. Og skal man tro  
politikerne, er det os selv, der skal redde os fra katastroferne. Men kan vi det...?

Det utrolige er, at situationen er forudsagt i Bibelen som ’fødselsvéer’ – før Dommedag. 

Af Henri Nissen

2. juledag den 26. december 
2004 skabte et jordskælv i 
Det Indiske Ocean en enorm 
tsunami, som pludselig gjor-
de det klart, at jorden var ved 
at komme ud af balance.

Ganske vist var der sket flere 
jordskælv og naturkatastrofer i 
vores generation end nogen-
sinde før. Men ingen så alvorlig 
som tsunamien 2. juledag. Den 
dræbte mindst 231.000 men-
nesker i Indonesien/Sumatra, 
Sri Lanka, Indien, Thailand, 
Myanmar, Maldiverne, Malaysia 
og Bangladesh. 

Det var den værste kendte 
tsunami-katastrofe i historien 
– måske bortset fra den synd-
flod, som Bibelen fortæller om 
i 1. Mosebog i forbindelse med 
Noas Ark.

Tsunamien gjorde det klart, 
at naturkræfterne var så enor-
me, at vi slet ikke kan styre dem. 
Alligevel gik alverdens politikere 
i gang med at ”fixe” problemet.

Opvarmningen
For tsunamien var bare be-

gyndelsen. Der kunne også 
observeres en stigning i tem-
peraturen på kloden - den 
såkaldte globale opvarmning. 
I de følgende år vandt teorien 
frem, at den globale opvarm-
ning og naturkatastroferne 
skyldtes udledning af CO2 og 
drivhusgasser.

Selv om temperturen siden 
1900 kun er steget med 0,8 
grader, frygter man at denne 
opvarmning er årsag til, at 
verdenshavene stiger, dyrear-
ter uddør, kraftige storme og 
monsunagtig nedbør - også i 
den vestlige verden. Gletsjere 
er begyndt at smelte, havisen 
på Nordpolen er blevet tyndere, 
vi har flere orkaner og kraftigere 
nedbør - eller udbredt tørke. 
Havene bliver mere sure, plan-
terne springer tidligere ud og 
fuglene yngler tidligere.

Den slags skaber frygt.
Ganske vist mener forskere, 

at der også tidligere har været 
temperaturforandringer. Og til 
en vis grad kan mennesker godt 
tilpasse sig forandringerne. 

Nogle politikere vil gerne 
give os det indtryk, at hvis vi 
bare sætter kraftigt ind med at 
begrænse CO

2-udledningen, 
så kan vi redde kloden. Men 
det tvivler de fleste forskere 
på. Vi kan i bedste fald stoppe 
stigningen...

Frygt for fremtiden
Så der er ikke noget at sige 

til, hvis man bliver ramt af frygt. 
Mange børn vokser idag op 
med klima-truslen hængende 
over sig. Og vi ved, at frygt er 
skadelig.

Storbritaniens premiermi-
nister Boris Johnson sagde 
for nylig, at vi var ”et minut før 
midnat” – altså før en klimaka-
tastrofe. 

Men den kristne leder Frank-
lin Graham bemærkede, at det 
ikke er klimaet, men Guds ur, 
der er ved at falde i slag - for 
det er forudsagt i Bibelen. 

Forudsagt i Bibelen
Det er nemlig påfaldende, 

at meget af det, vi har oplevet 
i den seneste generation, er 
forudsagt i Bibelen.

Da disciplene engang spurg-
te Jesus, hvilke tegn der ville 
være på, at han kommer tilbage 
til jorden for 2. gang, svarede 
han bl.a.:

”Der vil komme varsler på 
himmelhvælvingen, både ved 
solen, månen og stjernerne, og 
i hele verden vil folkeslagene 
blive grebet af angst og stå 
rådvilde på grund af mæg-
tige bølger og den brusende 
brænding. 

Folk vil besvime af rædsel, 
når de ser, hvad der er ved at 
ske med jorden, for himlens 
kræfter vil komme ud af ba-
lance.”

(Lukas-evangeliet 21,25-26 

på hverdagsdask)

Blodmåner og tsunamier
Når der nævnes ”varsler 

på himmelhvælvingen” er det 
tankevækkende, at der netop 
i 2014-15 var fire på hinanden 
følgende måneformørkelser 
(såkaldte blodmåner), som alle 
faldt på jødiske helligdage... For 
jøderne og Israel spiller en stor 
rolle i Bibelens verdenshistorie. 

Hvis man interesserer sig 
for astronomi, vil man have be-
mærket, at der også har været 
en komet og andre særlige 
fænomener de seneste år.

Det er mærkeligt, at Jesus - i 
en tid, hvor man ikke havde op-
levet tsunamier - netop nævner 
de ”mægtige bølger” (tsunami-
er) og den angst og rådvildhed, 
som de vil skabe.

Krig, sult og forfølgelser 
er som fødselsvéer

I Mattæus-evangeliet for-
udsiger Jesus også, at der vil 
komme krige, hungersnød og 
jordskælv, men - tilføjer han 
”det er endnu ikke afslutnin-
gen”. Det er kun som de første 
veer inden en fødsel.

Han forudsiger også, at de 
kristne vil blive forfulgt og dræbt. 

Og faktisk er kristne nu den 
gruppe, der er mest forfulgt i 
verden. Tusindvis dræbes.

”Mange vil derfor opgive 
troen”, forudsiger Jesus - og 
det ser vi netop ske i Europa 
i disse år.

”Mange falske profeter vil 
dukke op, og de vil føre mange 
vild.”

Ja, der er kommet mange nye 
religioner, guruer og ”teknikker” 
fra Østen. Den religiøse forvir-
ring i vores tid er enorm.

Og endelig forudser Jesus, 
at:

”Efterhånden som ondska-
ben breder sig, vil kærlighe-
den blive kold hos mange.”

Også det ser vi ske. 
”Men de, der holder ud indtil 

det sidste, skal blive frelst. Og 

glædesbudskabet om Guds 
rige skal forkyndes i hele ver-
den, så alle folkeslag kommer 
til at høre det – og så vil af-
slutningen komme.” (Mattæus 
24, 7-14.)

Det kristne budskab er efter-
hånden nået ud til hele verden. 
Så også den milepæl er nået, 
før ”afslutningen” kan komme.

Ifølge Bibelen vil verden 
nemlig ikke bare fortsætte sin 
skæve gang. Der var en begyn-
delse, og der vil også være en 
afslutning.

Dommedag snart?
Kirken har i mange år und-

gået at tale om dommedag. Vi 
vil naturligvis hellere tale om 
Guds kærlighed, om næstekær-
lighed, godhed osv.

Men nu peger både poli-
tikere, medier, forskere – og 
ikke mindst virkeligheden – hen 
imod en slags dommedag for 
jorden. 

Derfor er det nødvendigt, at 
kirken også fortæller det knapt 
så behagelige budskab om den 
afslutning, som der faktisk står 
rigtig meget om i Bibelen.

Tro os - vi vil meget hellere 
undlade at skrive om domme-
dag i en juleavis. Men er det 
mere næstekærligt at fortie 
og skjule den fare, der ligger 
forude? Lad os derfor her kort 
- og så nænsomt som muligt - 
ridse op, hvad der venter forude 
ifølge Bibelen:

Mulighed for frelse
Jorden vil blive ramt af for-

skellige katastrofer. Og selv 
om disse katastrofer kan være 
selvforskyldte, så er de også en 
konsekevens af, at de fleste har 
gjort oprør imod Guds love og 
normer - fx de 10 bud og budet 
om næstekærlighed. Men først 
og fremmest fordi de ikke har 
troet på Jesus Kristus.

Apostlen Johannes skriver: 
”Gud elskede nemlig verden 

så højt, at han gav sin eneste 
Søn, for at enhver, der tror på 

ham, ikke skal gå fortabt, men 
få det evige liv. Gud sendte ikke 
sin Søn til verden for at dømme 
verden, men for at verden gen-
nem ham kunne opleve frelse. 

De, der tror på ham, bliver 
ikke dømt. Men de, der ikke tror 
på ham, er allerede dømt, for de 
har nægtet at tro på Guds egen 
Søn.” (Joh.3,16-18)

Det skete som forudsagt
Nu er der måske nogen, der 

tænker, at man da bare kan 
lade være at tro på Bibelens 
ubehagelige forudsigelser.

I dag sammensætter mange 
deres egen religion. Man tager 
lidt fra alle hylder, og hvis man 
tror på en gud, så er det én, der 
passer ind i vores forestillinger. 

Jesus forudsagde faktisk 
også, at mange ville vælge 
deres lærere (undervisere, 
præster, åndelige vejledere) 
efter, hvad de ønskede at høre. 
Hvad der kildrede i ørerne. Men 
på den måde bliver man helt 
sikkert ført vild. En blind kan 
ikke lede en blind, siger han.

Sagen er imidlertid, at de fle-
ste af de ca. 500 forudsigelser, 
der findes i Bibelen, allerede er 
opfyldt. Og intet tyder på, at de 
sidste ikke også bliver det. Hvad 
enten vi tror på dem eller ej. 

For eksempel vendte jø-
derne i 1948 tilbage til deres 
gamle land - hvad næsten ingen 
havde forestillet sig - efter at de 
i næsten 1900 år havde været 
fordrevet til alle verdens lande. 
Men det var forudsagt i Bibelen.

Israels genopståen er et af 
de tydeligste tegn på, at vi nu 
befinder os i ”de sidste tider”.

Og her gælder det om, at 
man ikke tager fejl. For Bibelen 
forudsiger, at flertallet vil blive 
snydt.

Jesus kommer igen
I Daniels bog og i Johannes 

Åbenbaring i Bibelen beskrives 
en periode på syv år, hvor en 
verdenshersker får magten. 
Han kaldes for Antikrist, fordi 

han står for det modsatte af 
Kristus.

Han ender med at ville gøre 
sig selv til gud. Og han vil for-
følge alle, der ikke underordner 
sig. Jesus beskriver den perio-
de som den værste nogensinde.

Fx vil det blive sådan, at man 
ikke kan købe og sælge, hvis 
man ikke tager ”Dyrets mærke” 
på sin hånd og pande. 

Men til sidst skal Jesus vende 
tilbage til jorden, ”som lynet, der 
oplyser himlen fra øst til vest.” 
(Matt.24,27) Og han skal fjerne 
Antikrist og dømme jorden.

Men først bortrykkes de tro-
ende, som beskrevet i filmen 
”Left behind” med Nicolas Cage. 
Nogle mener, det sker før de 
syv rædselsår, nogle efter.

Vær parate!
Jesus slutter sine forudsi-

gelser med at opfordre os til at 
være parate, så vi ikke overra-
skes af det, der skal ske:

”Som det gik i Noas dage, 
skal det gå ved Menneske-
sønnens komme. 38 Dengang 
fortsatte de med deres fester 
og bryllupper, lige til Noa gik 
ind i arken. 39 Folk forstod ikke, 
hvad der ventede dem. Det gik 
ikke op for dem, før vandmas-
serne kom og skyllede dem 
alle bort. Sådan bliver det ved 
mit komme. 

40 To mænd vil arbejde sam-
men i marken, den ene bliver 
taget med, den anden bliver ladt 
tilbage. 41 To kvinder vil arbejde 
sammen i huset, den ene bliver 
taget med, den anden bliver 
ladt tilbage. 42 Derfor skal I altid 
være parate, for I ved ikke, hvor-
når jeres Herre kommer tilbage.”

(Mattæus 24, 37-42) 
Dét, som afgør, om vi bliver 

reddet eller ladt tilbage, er, om 
vi tror på Jesus. Ganske enkelt. 

Derfor er det så vigtigt, hvad 
der skete i julen. For da sendte 
Gud en frelser, så alle, der selv 
vil, kan blive frelst ved at tro på 
frelseren og følge ham.
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I påsken 2016 oplevede den 
dengang 28-årige Christina 
Maj Carlsen, at Gud greb ind 
i hendes liv.

Psykiatere, læger og psyko-
loger havde dømt hende ude 
med psykose. Men siden på-
sken 2016 har hun været clean 
for medicin både mod bipolar 
lidelse (manio-depressivitet), 
ADD/ADHD og cannabis. Tav-
len blev visket ren.

Forud var der gået et liv med 
depressioner. Allerede som 
12-årig havde hun selvmords-
tanker. 

Skolen, HF og HGS var en 
kamp. En kontoruddannelse og 
en drøm om en pædagogsud-
dannelse gik også i vasken på 
grund af depression.

– Min mor ville have mig 
udredt hos en læge. De kom 
frem til, at jeg har en bipolar 
(manio-depressiv) lidelse. Jeg 
er hypomanisk, dvs. jeg har 
trukket nitten med at få fl est 
nedture og få opture. 

Heldigvis hjalp den medicin-
ske behandling hurtigt, fortæller 
Christina, som herefter kunne 
gøre pædagoguddannelsen 
færdig.

Ludoman-kæreste
Christina fi k en god og kærlig 

kæreste – der var ludoman. 
– Jeg skulle skubbe ham 

op, samtidigt med at min egen 
rygsæk var tung. Først fi k jeg 
tics ved øjet, som blev til kro-
nisk hikke. Pludselig kunne 
jeg begynde at kaste op eller 
græde. Jeg er sikker på, det 
var min usikkerhed over, hvor 
jeg var på vej hen i livet, så jeg 
blev sygemeldt fra mit arbejde 
og sagde op 14 dage efter, og 
så kom jeg ind i ”systemet”, 
fortæller Christina. 

– Jeg gik fra at se mig selv 
som pædagog, der vil hjælpe, 
til offeret, der har brug for hjælp. 
Det var en hård nyser. 

Christinas veninde introduce-
rede hende til hash. 

– Det var jo bare en plante, 
og vi brugte det som hyggemid-
del i stedet for rødvin. Men jeg 
røg hver dag. 

Efter otte måneder gik hun 
stadig hjemme og ventede - 
med en arbejdsløs kæreste 
i en et-værelses lejlighed og 
canabis i lungerne hver dag. 

I 2015 fi k hun ADD/ADHD-
diagnosen og fik ny medicin 
med masser af bivirkninger. På 
to måneder tabte hun 10 kilo 
og var så afkræftet, at hun ikke 
kunne holde føntørreren.  

Den dag Jesus kom
Da Christina i marts 2016 så 

en dokumentarserie om aliens i 
tv, blev hun fyldt af angst, forvir-
ring – men også glæde. 

– Jeg tænker så rationelt og 
kunne ikke tro på, at Jesus gik 
på vandet eller var født af en 
jomfru. Så Bibelens historier var 
altså opfundet af mennesker, 
fordi nogen havde brug for 
noget at tro på. Men pludselig 
dér i min lejlighed, mens min 
kæreste spiller poker, erkendte 
jeg, at han kunne gå på vandet, 
var født af en jomfru osv. 

Det var, som om der havde 
været en låge, der stod i vejen 
for, at jeg kunne tro på ham. 
Som at trykke på en knap vid-
ste jeg, at han var død for min 
skyld, selv om jeg ikke præcist 
vidste, hvad synd var. Fra det 
øjeblik fi k jeg en ufattelig tak-
nemmelighed.

Jeg vidste i samme øjeblik, 
at jeg skulle bede om tilgivelse 
for mine synder og begyndte at 
researche om Gud.  

Rystende oplevelse
- Jeg bad om tilgivelse igen 

og igen og gik ud på min ter-
rasse midt om natten, så op på 
himlen med de her nye øjne om, 
at Gud fi ndes, og så begynder 
jeg bare at ryste. 

Jeg vidste ikke hvorfor, men 
følte, jeg blev sat fri for et eller 
andet. Det var en god rysten. 

Efterfølgende tænker jeg, at 

det var her, jeg fi k Helligånden, 
fortæller hun. 

– En måneds tid efter ”åben-
baringen” fik jeg min første 
bibel, og det er vist den eneste 
bog, jeg har læst helt igennem, 
når hun at smile mellem de 
mange ord. 

Et vildt vendepunkt
Christina valgte at stoppe 

med den megen medicin, der 
gav så mange bivirkninger. 
Siden har hun ikke haft en 
depression.

- Jeg stolede så meget på 
Gud og bad ham også om at 
fjerne lysten til hash. Jeg ville 
gøre, hvad der var godt i Guds 
øjne. Dagen efter vågner jeg 
uden lyst til hash, smiler hun 
med store øjne. 

Ikke den samme
- Mine ikke-troende venner 

siger, jeg stadig er den gamle. 
De har svært ved at forstå, jeg 
har et nyt indre, selv om jeg 
stadig er mig med den sorte 
humor. 

– Jeg har nu været stabil 
siden påsken ’16. Jeg passer 
på med at sige ”rask”, for psyko-
loger siger, man ikke kan blive 
rask fra en ADHD eller bipolar 
lidelse. Jeg er ikke naiv og kan 
få en nedtur igen. Det kan alle 
mennesker, siger Christina. 

– Før var mit hus bygget på 
sand og blev blæst omkuld. De 
nedture, jeg får nu, bliver fjernet 
på én dag, og jeg bliver ikke 
deprimeret. 

Jeg har fået en anden be-
vidsthed. Før var selvmordstan-
kerne en endeløs mørk følelse 
af magtesløshed. Nu er der 
lys, og dæmonen, der kommer 
med de mørke tanker, har ingen 
magt længere. 

Nu står mit hus på bjerget, 
og så kan stormen bare komme 
an. Selv om jeg nogle gange 
kan synes, det er træls, når det 
stormer. Det er en ny måde for 
mig at være i verden på, beret-
ter hun. 

Gift og mor
– Min mor så forandringen, 

og da jeg stoppede med at 
presse Gud ned i halsen på 
hende (siger hun med et blink 
i øjet), begyndte hun at stille 
spørgsmål. Jeg kendte ikke 
andre kristne, så det var stort 
for mig at kunne dele min tro, 
og specielt at hun nu også 
er kristen, fortæller Christina 
glædesstrålende. 

Christina er i dag gift med 
Cristiano Carlsen Guerreiro 
og arbejder som pædagog 
på Tagkærgaardskolen ved 
Christiansfeld. Sammen har de 
sønnen Lucas på 2 år.

Stod frem i kirken
Familien kommer nu i pinse-

kirken Multihuset i Haderslev. 
Her får andre end præsten 

lov til at sige noget, og i no-
vember gik Christina på podiet.

– Jeg stillede mig op for at 
vise, at vi ikke er styret af vores 
frygt, kun hvis vi vælger at være 
det, forklarer hun. 

– Da Raymond (min præst) 
spurgte, om jeg ville sige nogle 
ord, kunne jeg ikke sige nej. 

Jeg vil nemlig ikke være en, 
der siger nej til at tale om og 
for Gud.  Som min svigerfar har 
lært mig og ofte siger: Det er et 
valg. Den sætning kan bruges 
irriterende ofte, men det er en 
god sætning, når man lige skal 
tjekke om man tager et aktivt 

valg - fx at lade sig styre af 
sin frygt. 

 
Frygt hæmmer

– Da jeg læste beretningen 
om Moses for første gang, 
ramte den noget i mig. Hvordan 
kunne han sige nej til Gud, 
da han bad ham om at tale til 
hans folk? 

Jeg forstår jo udmærket godt 
frygten, men når Gud spørger, 
har jeg svært ved at forstå, 
hvordan man kan sige nej. 

Men jeg har fundet ud af 
to ting: Først, hvor meget jeg 
egentlig selv er hæmmet og 
styret af min frygt, men også 
hvor irrelevant vores frygt fak-
tisk er i forhold til Guds plan. 

Gud vælger ikke dem, som 
ikke frygter noget. Vi er skrøbe-
lige, og selv når vi elsker, kan vi 
fornægte, fordi frygt virkelig har 
en stor påvirkning på os. 

 
”Frygt ikke - tro kun!”

– Ordene ”Frygt ikke, tro kun” 
(fra Lukas 8,50) har jeg placeret 
dybt i mit hjerte. De hænger 
også som en magnet på mit 
køleskab derhjemme. De har 
gjort mig stærk nok til at gå i 
tro – troen på at jeg ikke synker, 
så længe Jesus er mit fokus og 
ikke frygten. 

Frygten er der stadig, men 
troen på ham er større. 

Frygten i sig selv er ikke 
farlig, men når vi lader os styre 

af den, kan den stå i vejen for 
noget større. 

Når vi er styret af vores frygt, 
er vi hæmmet i vores arbejde. 
Når jeg fx ikke videreuddanner 
mig, bliver jeg ikke bedre kvali-
fi ceret til mit arbejde.

– Jeg har ikke knækket ko-
den endnu, og jeg har des-
værre den indre forestilling, at 
først når frygten er væk, kan jeg 
gøre det – men frygten forsvin-
der ikke ved at vente på, at den 
fordamper. 

Jeg tror, vi skal lære at stole 
på, at Gud er større end vores 
følelser – end vores frygt .

Jeg ved, at jeg skal blive 
bedre til at gøre de ting, jeg 
frygter, fordi så fi nder jeg nyt 
land - inde i mig selv, men også 
det nye land, som Gud fører mig 
til, mens jeg tager skridt i tro. 

 Jeg tror, vi vokser med opga-
ven. Vi behøver altså ikke at føle 
os klar, før vi handler, men vi 
skal handle i tro, og så skal Gud 
nok udruste os, som tiden går. 

Mod handler ikke om ikke at 
frygte, men at gøre det, man 
frygter. 

Gud er større end vores frygt, 
så: Let go – and let God! slutter 
Christina.

Af Henrik E. Refshauge 
og Eilis Jokszies, 

redigeret af Henri Nissen.

Christina fi k 
hjælp mod sin 
frygt, da hun 
oplevede Gud
Christina var ateist, manio-depressiv og ADHD’er. Men en aften blev et 
slør revet bort. Lige pludselig vidste hun, at det med Jesus var sandt.
Her fortæller hun om, hvordan troen har hjulpet hende imod frygt.

– Nu står mit hus på bjerget, og så kan stormen bare komme an, siger Christina.
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Af Vidar Norberg

Vi har boet i Je-
rusalem i over 20 
år. I Den Gamle 
Bys trange ba-
sarer sælger de 

røgelse. Orientens duft af 
røgelse bliver brændt for at 
lokke kunder til. Og der er no-
get særligt ved denne røgelse.

Røgelse var en helt nødven-
dig del af gudstjenesten i både 
det første og det andet tempel i 
Jerusalem, og i de gamle kirker 
siver duften ud fra præsternes 
røgelseskar. 

Konger og rige folk har betalt 
dyrt for denne duftende skat. Iføl-
ge historikeren Josefus Flavius 
gav den romerske politiker og 
general Marcus Antonius (83–33 
f.Kr.) en værdifuld frugthave 
med persimmon til sin elskede 
Kleopatra. Haven havde tidligere 
tilhørt kong Herodes.

Vismændenes gave
I Mattæus’ juleevangelium 

læser vi om de vise mænd, 
som havde set en stor stjerne 
på himlen og fulgte den for at 
tilbede jødernes konge, der var 
født i Betlehem, i Davids stad. 
Der faldt de vise mænd ned på 
knæ og tilbad barnet:

”Derefter åbnede de for deres 
medbragte kostbarheder og 
gav ham både guld, røgelse og 
myrra.” (Matt. 2, 11)

Under den første jul i Betlehem 
fi k Jesus-barnet altså historiens 
første julegaver i form af guld, 
røgelse og myrra. Denne røgelse 
fyldte måske rummet, stalden el-
ler hulen med sin duft. Men hvad 
var den lavet af? Det har man 
netop i år lært meget om.

Et sjældent fund
Afsløringen begyndte for ikke 

så længe siden. Fra Siloa-dam-
men op til Jerusalems tempel gik 
en vej, som blev kaldt pilgrimsve-
jen. Under denne vej var der en 

rende hugget ind i klippen, som 
førte afl øbsvand bort fra templet. 
Her samledes en masse ler, støv 
og sand og alt muligt andet fra 
tiden før ødelæggelsen af templet 
i år 70 e.Kr. 

De seneste år er meget blevet 
fjernet og fragtet bort for at blive 
siet ved hjælp af vand, og man 
har fundet alt fra småsten til 
guldmønter. Men denne gang 
fandt man en meget værdifuld 
ametyst. Ædelstenen er ti mil-
limeter lang, fem millimeter bred 
og syv millimeter tyk.

– Ametysten havde ligget i 
gruset næsten under Robin-
sons bue nær den sydlige del af 
Vestmuren, fortæller den kendte 
arkæolog Eli Shukron, som har 
fået æren for opdagelsen.

Efter fundet begyndte studier-
ne for at fi nde ud af, hvad denne 
ametyst kunne afsløre. Arkæo-
loger og professorer så sig også 
om efter mere materiale for at 
datere ædelstenen. Alt det, som 
lå i dette området, var fra tiden 
mellem det første århundrede 
før Kristi fødsel og frem til år 70 
efter Kristi fødsel, da templet blev 
ødelagt af romerske legionærer.

– Ud fra stil, sted og fund 
kunne man datere ædelstenen 
til det andet tempels tid, forklarer 
Shukron.

Det viste sig, at ædelstenen 
havde siddet på en ring. Der var 
også et segl på stenen. Ejeren 
har måske benyttet seglet til at 
mærke værdifulde lerkrukker el-
ler voks på forseglede varer, som 
skulle sendes, måske mellem 
Jerusalem og ørkenbyen Jeriko.

En plante viser sig
Arkæologerne lagde hove-

derne i blød for at løse endnu en 
gåde. På ametyststenen var der 
nemlig ingraveret et billede. Det 
var en bladløs gren med frugt, 
der snoede sig som en halvcirkel 
i stedet for at vokse lige op som 
andre træsorter. I Mellemøsten 
har både olivengrene og granat-
æbler været indgraveret på segl, 

men planten på ametysten var 
helt anderledes og ukendt.

Eli Shukron fortæller, at ar-
kæologerne spurgte, om dette 
kunne være et billede af ”persim-
mon” (ikke at forveksle med vor 
tids sharonfrugt) eller ”balsam fra 
Gilead”, som er kendt fra Bibelen:

”Er der ikke balsam i Gilead, 
ingen læge der?” spørger profe-
ten Jeremias (Jer. 8, 22)

”Juda og Israels land drev 
handel med dig; hvede fra Min-
nit, bagværk, honning og olie og 
balsam gav de dig i bytte,” skriver 
profeten Ezekiel (Ez. 27, 17)

En hilsen fra historien
Alt blev forsøgt for at løse 

mysteriet. Eli Shukron kørte ned 
til en farm nær Dødehavet, som 
hedder ”Balm of Gilead”. Der 
har Guy Erlich specialiseret sig 
i at dyrke bibelske planter. Med 

sig på turen havde Shukron den 
dyrebare ametyst. Han rakte den 
til Erlich, som studerede den 
grundigt.

– Der er ikke løv på grenen. 
Kun frugt som om vinteren. Træet 
vokser bøjet, konstaterede Erlich.

Han tog straks arkæologen 
med ud til sine store plantager 
med bibelske træer. Der har han 
en træsort, som er hentet hjem 
fra et arabisk land. Det var træet 
på ringen, et træ af myrraslæg-
ten! Det eneste træ af denne 
slægt, som voksede i Israel i 
oldtiden, var ”balsam fra Gilead”.

– Jeg kan se en gren af den bi-
belske ”persimmon” eller ”balsam 
fra Gilead”. Det er utroligt. Nogen 
har indgraveret den på en sten. 
Dette er den samme persimmon, 
der blev benyttet som den første 
ingrediens til røgelse i det første 
og det andet tempel. Planten blev 
også benyttet til den olie, man 
salvede konger og præster med, 
sagde Erlich.

– I mange år har jeg arbejdet 
i mørke. Der var en teori om, at 
dette er persimmonplanten, men 
der var ikke noget billede af den. 
Det, du har bragt mig nu, er vir-
kelig en hilsen fra historien. Jeg 
følte det, som om nogen skrev 
mig en besked med en tegning 
af min persimmonfrugt og sendte 
den til mig, sagde Erlich efter 
mødet med Shukron.

Eli Shukron er ikke i tvivl. Dette 
er træet, som var her for 2000 
år siden. Nogle blade af planten 
ses også på den kendte  mosaik 
Madaba-kortet fra 542 e.Kr. 

– Fra grenene på træet lavede 
man røgelse til brug i templet. Fra 
frugten lavede man parfume. Den 
mand, som ejede ametystseglet, 
havde måske forbindelse med 
produktionen. Måske havde han 
en mark med ”persimmon”. 

Stenen har haft en forbindelse 
med templet, siden den er fundet 
nær templet. Bibelen fortæller, 
at man kan lave røgelse af dette 
træ og salve til at salve konger og 

præster med, forklarer Shukron.

Gaven til Jesus 
– Er det muligt, at den røgelse, 

som de vise mænd gav til Jesus, 
kom fra denne plante?

– Ja, selvfølgelig er det muligt. 
For dette er den eneste art af 
myrra-familien, som voksede i 
Ein Gedi og Jeriko i Israel for 
2000 år siden. De vise mænd har 
nok købt røgelsen i Israel, siden 
det var her, det skete.

– Af denne plante lavede man 
den allerbedste parfume, som 
blev sendt til Rom. Man brugte 
også planten til medicin. Den var 
særdeles kostbar.

– Kan man sige, at man nu for 
første gang ser det materiale, 
som på den tid blev brugt til at 
lave røgelse?

– Ja, dette er første gang, man 
har noget grafisk, som viser, 
hvordan ”balsam fra Gilead” så 
ud. I mange år har vi snakket om 
dette uden at vide, hvordan det 
så ud. Nu kan vi se grene og frugt. 

Billedet på ametysten viser, 
hvordan træet så ud for 2000 år 
siden. Det er forbavsende!

– Hvad tænkte du, da du fandt 
ametysten?

”Når man finder noget, er 
det bare et fund. Vi begyndte at 
undersøge sagen sammen med 
professor Shua Amorai-Start og 
Malka Hershkovitz. Vi forstod 
først under undersøgelserne, at 

dette ikke er som andre træer. 
Men så, «Wauw!». Dette var 

forbavsende. Der er sket no-
get stort. For første gang så vi 
balsam fra Gilead. Det var helt 
fantastisk”.

Og Shukron fortsætter: ”Inde i 
seglet er der også en due, som 
blev benyttet til ofringer. Man 
kunne ofre duer og røgelse. 

De fattige ville nemlig ofre en 
due i  templet, ligesom Jesu mor 
Maria gjorde det. 

En kongelig gave
Jesus er både konge og præst 

ligesom Melkizedek, læser vi i 
Hebræerbrevet kap. 5. Og Je-
susbarnet fi k efter alt at dømme 
en kongelig gave bestående af 
røgelse fra det træ, som gav den 
allerbedste røgelse og salveolie 
for både præster og konger.

I mit barndomshjem sang vi 
en sang om, hvilken gave vi kan 
give til kongen:

”Hvad skal jeg give min Frel-
ser, Hvad kan jeg gøre for Ham. 
Røgelse, myrra, juveler, Ej kan 
forslå til Guds lam.”

Kor: ”Jesus, mig selv jeg dig 
bringer, Lægger mig ned for din 
fod, At du mig evig skal eje, Jeg 
er jo købt med dit blod.”

Det var for vor frelse, Jesus en 
julenat blev født i Betlehem! Den 
violette, klare, ovale ametyst, 
som nu er fundet, forkynder lige-
som juleevangeliet på ny - helt 
ind i vor tid. 

Duften af juleevangeliet
Planten persimmon eller «balsam fra Gilead» dyrkes af Guy Erlich på «Balm of Gilead Farm» nær 
Det Døde hav. (Skærmklip fra video af Asaf Peri, City of David)

Balsam fra Gilead var første ingrediens i røgelsen i jødernes tempel og indgik i salve til salvning af 
konger og præster. Røgelse var en af de vise mænds gaver til Jesus-barnet i Betlehem.
Foto: Balm of Gilead Farm

Arkæologer har fundet den plante, som indgik i de vise mænds røgelse og kaldes ”Balsam fra Gilead”.

Arkæolog Eli Shukron fortæl-
ler om ametyststenen med 
et billede af ”Gilead-balsam”.  
(Foto: Vidar Norberg)

Ametysten har indgraveret 
planten Gilead-balsam. Foto: 
Eliyahu Yanai, City of David.
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Af Tina Varde

– Gud er fantastisk, han lever, 
elsker os og griber ind i vores 
liv hver dag på forunderlige 
måder og gør det umulige mu-
ligt! siger  Søren Kokkenborg.

I voksenlivet har han haft 
dobbeltarbejde i over 30 år: En 
halvtidsstilling som advokat – 
plus en krævende og vanskelig 
opgave som leder af det kristne 
rehabiliteringscenter Betesda i 
Karstoft ”godt og vel på fuld tid”. 

I 2021 er trådte han ud af ad-
vokatfi rmaet for at koncentrere 
sig om hjælpearbejdet, der har 
fyldt hans liv med udfordringer 
– og åndelige oplevelser:

– Det er svært at sige, hvad 
der har været min største ånde-
lige oplevelse i årenes løb. Hvis 
jeg nogensinde får mulighed 
for at skrive en bog, skal den 
hedde ”Forunderligt liv”. For jeg 
har oplevet så mange fysiske 
helbredelser – døve, som plud-
selig kunne høre, lamme, som 
kunne gå … nedbrudte men-
nesker, nærmest skeletter, der 
pludselig vandrede rundt … og 
Gud, der kan få de her døde ben 
til samle sig igen, så de i dag er 
familiefædre, har fået uddannel-
ser og tjener Gud. Økonomiske 
mirakler. Huse, der er dukket op, 
når nogen har stået og manglet 
et sted at bo…, fortæller Søren 
Kokkenborg.

Et eksempel fra hans første 
tid på Betesda slår tonen an: 

– Efter at jeg havde slået 
græs nærmest uafbrudt i ca. en 
måned med en håndskubber, 
fordi plænen var så stor, at jeg 
næsten skulle starte forfra, hver 
gang jeg havde nået det hele, 
sagde jeg i en bøn: 

”Er det virkelig det, jeg skal 
bruge min tid på her?”

Et stykke tid efter ankom en 
mand. Da han åbnede bag-
smækken på sin bil, lå der en ny, 
mere effektiv græsslåmaskine i 
den – en foræring til stedet. 

Søren Kokkenborg fortæller 
også om nogle af dem, han har 

gået vejen med gennem årene:
– Rikke var i 12 år misbruger 

og levede som prostitueret, men 
hun har været clean siden 1998. 
Rikke var ødelagt og nedbrudt, 
men fi k et helt nyt liv på Betesda 
– som medarbejder. Hun fik 
også mand og børn.

– Og Steen, som nærmest 
slet ikke eksisterede, men bare 
stod og tiggede foran en Lidl i 
Taastrup og ofte overnattede i 
et legehus. Han kom til Betesda 
for fem-seks år siden efter i en 
periode at være blevet hjulpet 
af TC Taastrup-Klippen. Vi har 
et tæt samarbejde med lederen 
der, Jesper Fuchs. I dag har 
Steen fået tildelt en pension og 
arbejder nu som frivillig her. 

– Så er der Jørn, som også 
var fuldstændig smadret og 
kæmpede med alkohol, men nu 
har været clean i ca. ni år. Han 
er vores havemand.

Søren Kokkenborg fortæller 
med iver om disse mennesker. 

– Vi har altid brug for nogle 
flere, der vil deltage i vores 
kamp for at redde mennesker 
– både med forbøn og med 
praktisk og økonomisk støtte, 
siger han.

Et ønske opfyldt
Hvad er du opdraget til?
– Jeg havde nogle kompli-

cerede teenageår, hvor mine 
forældre havde svært ved at nå 
mig, men så fi k jeg som 17-årig 
et møde med Jesus.

Fra en tidlig alder var jeg me-
get bevidst om mange ting og 
meget aktiv. Fysisk aktiv. Jeg gik 
med aviser ved siden af skole-
gangen, elskede at lave lektier, 
spillede fodbold tre gange om 
ugen og gik også til svømning 
og gymnastik. Fra jeg var ni år, 
arbejdede jeg 10-15 timer ved 
siden af skolen.

Samtidig havde jeg nogle 
indre problemstillinger med 
mig selv – fra jeg var ni til 17 
år. En stor identitetskrise og 
store komplekser, som jeg først 
slap, da jeg blev bevidst om, at 
Jesus elsker mig. Det skete på 

en sommerlejr, beretter Søren 
Kokkenborg.

Mødte Tina
Han er gift med Tina, som 

er uddannet sygehjælper. Par-
ret mødte hinanden på den 
omtalte sommerlejr, og de blev 
gift i 1983. Parret har nu fem 
børn – og seks børnebørn samt 
et i vente.

– Fire år efter kom jeg i mi-
litæret. Jeg havnede et sted 
med mange misbrugere – og 
førte en af dem til tro på Jesus. 
Jeg kunne se forandringen i 
hans liv …

En dag mens jeg bad til 

Gud, havde jeg et syn, hvor 
jeg så indkørslen til Betesda, 
som Hansa og Niels Vester-
gård havde startet i 1975. Jeg 
henvendte mig derfor i 1982 til 
forstanderparret med ordene: 
”Jeg tror, Gud leder mig til at 
være frivillig hos jer.” 

Jeg troede dengang, at jeg 
bare skulle være der i et halvt 
års tid … Det blev til halvandet, 
siger Søren Kokkenborg.

I 1989 vendte han tilbage til 
stedet for at blive medarbejder. 

– Et par måneder senere 
meddelte forstanderparret, at 
de ville stoppe. Tina og jeg blev 
spurgt, om vi ville overtage le-
derskabet. Jeg blev overrasket, 
men sagde ”Ja”, for jeg ville 
gerne hjælpe og tjene Gud på 
Betesda. 

Jeg blev uddannet jurist i 
1989, og da jeg blev leder, 

startede jeg samtidig på halv tid 
i et lille advokatfi rma i Ølgod. For 
Betesda manglede økonomiske 
midler. Fire år senere blev jeg 
medejer af advokatfi rmaet – og 
var det, indtil jeg sluttede i 2021. 

– De første år som leder af 
Betesda fik jeg ingen løn for 
arbejdet. Jeg arbejdede meget 
de år. Men det har været et 
stort privilegie at tjene Gud på 
Betesda, og det er jeg meget 
taknemlig for, understreger han. 

Søren Kokkenborg har gen-
nem årene desuden hjulpet 
en del, han har mødt gennem 
det lille advokatfi rma. Som han 
siger: ”Gud var også inde over 
det fi rma.” 

– At bygge Betesda op … 
det kom ikke af sig selv. Mange 
af de mennesker, vi hjælper, er 
helt forslåede – ødelagte i sind 
og tankegang.  

Jeg er drevet af kærlighed til 
mennesker … til dem, som ikke 
er villet og ofte bliver behandlet 
som spedalske. Der er så me-
gen smålighed, folk der hytter 
deres eget skind, kommunale 
dokumentationskrav, mellem-
leder-bureaukrati og alt muligt 
andet, der forhindrer støtten i 
at nå frem til dem, som virkelig 
har brug for den: Misbrugere, 
men også de ensomme ældre 
og børn. Mange mennesker er 
så optaget af sig selv og deres 
egne behov. Selv i kirkelivet.

At Jesus elsker mig, har moti-
veret mig. Den kærlighed vil jeg 
gerne give videre til dem, der 
ikke er ønskede.

En af vores beboere fortalte 
mig engang, at hendes mor 
sagde til hende: ”Du skulle have 
været en plet på lagnet”. Moren 
ville ikke tage sig af hende. Så 
er det forunderligt at se, hvad 
Guds kærlighed kan gøre i men-
neskers liv, siger han.

Det er så vigtigt at føle sig el-
sket. Det vokser man aldrig fra. 
Kærlighed helbreder alle aldre.

Generationsforskelle
Søren Kobbenborg er født i 

1961 på Nordals.
– Mine forældre er fra en ge-

neration, hvor man ikke altid er 
god til at udtrykke følelser. Jeg 
savnede dengang, at de sagde, 
de elskede mig. Men som også 
profeten Amos siger i Bibelen: 
”Herren tog mig”. Og dét gav 
styrke og mange overraskelser.

Da jeg gik på universitetet, 
havde jeg studiejobs i Justitsmi-
nisteriet og i Københavns Byret, 
fordi jeg ikke ville have gæld. 

Dengang troede jeg, at jeg 
nok ville ende med at arbejde 
sådan et sted. Men Helligånden 
ledte mig på andre veje. Og jeg 
siger som David i Bibelen: ”Tag 
ikke din ånd fra mig”. Og ”led 
mig ikke ind i fristelse”. Jeg vil 
ikke leve et liv med stoffer, alko-
hol … tage en andens kone eller 
have et andet job end det, Gud 
har i tankerne, understreger 
Søren Kokkenborg.

– Der er mange eksempler i 
Bibelen, hvor det startede godt, 
men selv kong David kom ikke 
godt i mål, selvom han var klar 
til at bede om tilgivelse. Kong 
Salomon kom heller ikke godt 
i mål. 

Jeg har heldigvis en dejlig 
kone, gode medarbejdere og 
mennesker, der i kriseperioder 
har hjulpet mig med at holde fast 
i det rigtige.

Nu har jeg lukket min advo-
katvirksomhed og har måske 
25 år tilbage … Og jeg vil gerne 
have det spredt ud: Gud elsker 
mennesker, understreger Søren 
Kokkenborg.

Han fortsætter derfor sit ar-
bejde på Betesda, hvor ikke alle 
beboere får hjælp fra det offent-
lige, men mange får en friplads, 
som sponsoreres via støtte fra 
private og virksomheder. 

Advokaten
brugte sit liv 
på at hjælpe  
mennesker
Søren Kokkenborg blev istedet leder af et misbrugscenter og han 
brugte de første år sin advokatløn til at fi nansiere arbejdet med at 
give narkomaner og alkoholikere en ny chance. 

”Der er så megen 
smålighed, folk der 

hytter deres eget 
skind, kommunale 

dokumentationskrav, 
mellemleder-bureau-

krati og alt muligt 
andet, der forhindrer 

støtten i at nå frem 
til dem, som virkelig 

har brug for den”
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Lukasevangeliet – Kapitel 2 – vers 1-20

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser 
Augustus om at holde folketælling i hele verden. 

Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i 
Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. 

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, 
til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids 
hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin 
forlovede, som ventede et barn. 

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun 
fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i 
en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt 
nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engle frem for dem, 
og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor 
frygt. Men englen sagde til dem: “Frygt ikke! Se, jeg forkynder 
jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der 
født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren. Og dette 
er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en 
krybbe.” Og med ét var der sammen med englen en himmelsk 
hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til 
himlen, sagde hyrderne til hinanden: “Lad os gå ind til Betlehem 
og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.” 

De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen 
med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte 
de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der 
hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men 
Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. 
Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad 

der havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Mattæusevangeliet 2, 1-12 fortæller:
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, 

se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og 
spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans 
stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« 

Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele 
Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræ-
sterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle 
fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er 
der skrevet ved profeten:

       Du, Betlehem i Judas land,
      du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
      Fra dig skal der udgå en hersker,
      som skal vogte mit folk, Israel.«

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og 
forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. 

Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg 
jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, 
for at også jeg kan komme og tilbede det.« 

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, 
som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille 
over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres 
glæde meget stor. 

Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og 
de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og 
frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. 

Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage 
til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

 
Illustrationerne er fra filmen ”Vejen til Betlehem”.

Juleevangeliet om Jesus’ fødsel

Josef drog fra Nazaret til Betlehem for at lade sig indskrive sam-
men med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. 

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte 
sin søn, den førstefødte.

I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt 
nattevagt over deres hjord, og de blev grebet af stor frygt. Men 
englen sagde til dem: “Frygt ikke!” 

Og de fandt Maria og Josef sammen med barnet.

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og for-
hørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. 

Da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og 
spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans 
stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« 

Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de 
faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frem-
bar gaver til det, guld, røgelse og myrra. 

Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte 
dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede 
over dem. 
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Af cand.theol. Ulrik Juul Jensen

Tilmeld dig gratis på udfordringen.dk
Eller send en mail til redaktion@udfordringen.dk 

Du kan nårsomhelst melde fra igen.

HJÆLP TIL TRO
Hvordan tager man imod Jesus i 
sit liv? – Hør lige her:

1. Der fi ndes en Gud, som har skabt 
dig. Han elsker dig, som du er lige nu.

2. Du og jeg har vendt Gud ryggen. 
Det har alle mennesker. Bibelen kal-
der kløften mellem Gud og mennesker 
for ”synd”. Det virker nogenlunde, 
som når rødderne fjernes på et træ. 
Det visner.

3. Vi kan ikke selv løse dette pro-
blem. Her hjælper hverken politisk 

arbejde eller fromme øvelser. Det vid-
ste Gud godt. Derfor gav han os Jesus 
Kristus. Han er den eneste vej til Gud.

4. Nu er det vores ansvar at vælge. 
Hvad gør vi med Jesus Kristus? For at 
få fællesskab med Gud igen, må vi 
tage imod Jesus Kristus i vore hjerter.

5. Det kan ske gennem en enkel og 
ærlig bøn, fx sådan:

“Jesus, hvis det her er rigtigt, så vil 
jeg leve med dig. Tilgiv mig, at jeg har 
vendt dig ryggen. Fra nu af åbner jeg 
mig for dig. Tag hånd om mit liv. Og 
fyld mig med Helligånden.”

Her begynder det nye liv. En lille 

spire indefra, som vokser til en fast 
tillid. Skridtet bliver til en vandring.

Læs i Bibelen. Begynd med Ny 
Testamente, fx Johannes-evangeliet 
kapitel 1:12, 3:16 og 14:6.

Find sammen med andre troende. 
Der fi ndes kristne fællesskaber overalt. 
Du kan fi nde annoncer for nogle af dem 
i Udfordringen. Her er både frikirker 
og aktive folkekirke-menigheder og 
hus-grupper af mennesker, som tror 
på Jesus. 

Det afgørende er ikke, hvilken kirke 
det er. Find det sted, hvor du føler dig 
bedst hjemme og får opfyldt dine ån-
delige behov.

Jeg kan huske barndommens 
jul. Juleaften var en aften, jeg 
så frem til og glædede mig til. 
Som mange andre børn var det 
naturligvis en forventning om 
gaver – og hvad der mon gemte 
sig i dem – der skabte og drev 
spændingen frem. 

Men selv som lille dreng 
havde jeg en forståelse af, 
at julen var andet og mere 
end gaver og god mad. Når 
jeg kiggede på juletræet og 
løftede øjnene, kunne jeg se 
stjernen øverst oppe på træet. 
Jeg kan også huske glæden 
og trygheden i at sidde ved 
bordet sammen med familien. 
Skønt vi ikke kom i kirken 
og hørte juleevangeliet, så 
havde jeg en oplevelse af, at 
vi fejrede barnet, der var født i 
Betlehem. Det blev bekræftet, 
når vi gik omkring juletræet og 
sang de kendte julesalmer. 

Som voksen har jeg ofte 
tænkt på barndommens jul og 
nogle gange savnet den. Det 
får mig til at overveje og spør-
ge: Hvordan ser det ud med 
din og min forventning til jul? 
Tager vi os tid til at stoppe op 
og høre, hvad julens budskab 
handler om? Hvad betyder 
budskabet om Jesus for os? 

Julens budskab er afgørende 
- og om du tror det 

Uanset hvordan vi fejrer jul 
– og om vi ikke gør det – så er 
det julens budskab, som er det 
mest afgørende af alt. Dette 
budskab tager udgangspunkt 
i fortællingen om Jesu fødsel. 
Som i et ægte eventyr hører 
vi om en lille familie, Maria og 
Josef, der må drage afsted 

på en rejse. De begiver sig på 
vej til Betlehem, fordi kejseren 
havde befalet at holde folke-
tælling – og da Josef var af 
Davids slægt, måtte de drage 
til Betlehem for at lade sig ind-

skrive der. Vi hører, at Maria 
var gravid, og undervejs skete 
det, at hun skulle føde. Men da 
der ikke var plads i herberget, 
måtte de tage til takke med at 
føde et sted, der mest af alt 

mindede om en stald. Barnet 
blev født – en lille dreng – og 
de lagde ham i en krybbe. 

Herefter hører vi om hyr-
derne på marken, som får et 

mærkeligt syn: En engel viste 
sig for dem og fortalte dem: 
”Se, jeg forkynder jer en stor 
glæde, som skal være for 
hele folket: I dag er der født 
jer en frelser i Davids by; han 
er Kristus, Herren.” Hyrderne 
stod så op og gik hen og fandt 
Jesus-barnet i en krybbe, som 
englen havde fortalt dem. 

Hvad særligt er
der ved det barn?

Umiddelbart vil mange af 
os sikkert tænke, at julens 
budskab ikke lyder af noget 
særligt: Et barn født i fattige 
kår? Hvad særligt er der ved 
det? Noget særligt ville det 
ikke være, hvis ikke det netop 
er på grund af det budskab, vi 
hører i fortællingen: At dette 
barn er Guds søn, som er 
sendt til verden for at frelse 
os. Ligesom englen forkyndte 
budskabet for hyrderne på 
marken, sådan forkyndes 
budskabet om Jesus for os i 
dag. Som hyrderne stod op og 
drog hen for at tilbede barnet, 
sådan kaldes vi også til at tage 
imod Jesus og tro på ham. 

Mere end et eventyr
Når jeg hører fortællingen 

om Jesu fødsel – juleevange-
liet som vi plejer at kalde det 
– så virker det som taget ud 
af et H.C. Andersen eventyr. 

Måske er der også mange, 
der opfatter det sådan: Som 
et eventyr. Der er dog en 
stor forskel på et eventyr og 
juleevangeliet: Juleevangeliet 
er ikke fantasi, men en sand 
beretning omkring Jesu fød-
sel. Maria og Josef er virkelige 
historiske personer, ligesom 
Jesus er det. Selv englen 
der viser sig for hyrderne, er 
virkelig. Evangelisten Lukas 
ønsker at fortælle os om Jesu 
fødsel for at give os indblik i, 
hvem Jesus er, og at Gud har 
sendt sin søn som verdens 
frelser. Her kan man roligt tale 
om, at virkeligheden overgår 
fantasien!

Budskabet er klart
Spørgsmålet er, om dette 

budskab forandrer os? Tror vi 
på det, vi hører eller opfatter vi 
det som fantasi? Budskabet i 
evangeliet er klart og tydeligt: 
Tro på ham, som du hører 
om i evangeliet, så får du del 
i det rige, som han kom og 
forkyndte. Troen på Jesus er 
både for børn og voksne, og 
budskabet gælder os alle: 
Jesus blev født og kom til os, 
for at vi skulle tro på ham og 
ved ham få evigt liv hos Gud.  

Lad os lukke ham ind i vo-
res hjerte og sige Gud tak for 
julens glade budskab. 

Julens budskab er det afgørende 
- og om du tror det 

Juleevangeliet (se side 16) er om virkelige mennesker og ikke bare et smukt eventyr. Jesusbarnet, vi fejrer 
juleaften, er Den almægtige Guds søn, som blev sendt til jorden for at frelse enhver, som tror på ham.
Fotos: The Christmas Special for ’The Chosen’ 

Som hyrderne stod 
op og drog hen for 

at tilbede barnet, 
sådan kaldes vi også 

til at tage imod Jesus 
og tro på ham. 
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I Indien lever over 10 mio. børn i slumområder i storbyer-
ne. Mange af disse børn kommer aldrig i skole, får aldrig 
en uddannelse, men lever af at samle skrald, tigge og la-

de sig prostituere.  

Midt i dette har GTSSS, ledet af Jacob Marineni, ved Guds hjælp 
samlet 6500 børn på en række børnehjem, hvor han giver dem en 
ny begyndelse, samt kristen kærlighed til både krop og sjæl. 

Giv et barn en ny chance! 

I Indien er man, for rigtig mange fattige familiers vedkommende, 
vant til at sove på gulvet, og det har man også været på børne-
hjemmene.  

Men i forbindelse med coronasituationen er der kommet et myndig-
hedskrav om, at der skal være senge til alle børn.  
I år samler vi derfor ind til 3200 senge til børnene under 
GTSSS. 

Hjælp os med at give børn en seng at sove i  -  se mere på  

Du kan støtte på følgende måder 
På www.agapeindien.dk, og vælg ”Månedens indsam-
ling”. Her bruges Dankort/Visakort, og vi får alle data. 

Direkte til bankkonto: 

Reg.nr. 5327  -  Konto nr. 0000241336 

Giv med MobilePay 

Nr.: 49985  

Vil du have fradrag, så husk at opgive navn, cpr.nr. adresse, tlf. og mail når du indbetaler.  

Støttemuligheder 
Der er mange støttemuligheder. Du kan få et overblik ved at gå ind på 
www.agapeindien.dk og vælge ”Støtte”.  

Fradragsret 
Agape Indien Danmark har fradragsret efter §8 og §12 i skattelovgivningen, så 
vi giver fradrag for dine gaver. Vi sørger for indberetningen til Skat. Ønsker du at 
give et større beløb, så ring gerne.  

Agape Indien Danmark er en tværkirkelig organisation, der har til 
formål at hjælpe den indiske missionsorganisation, GTSSS, med at 
forkynde evangeliet om Jesus Kristus og med at række brødet til de 
sultne i Indien. Se mere på WWW.agapeindien.dk. 

Tak for støtten 

Gert Svendsen 
Formand 

En konsekvens af Covid-19  

Bliv fadder i Agape Indien Danmark 
For kr. 250,00 pr. mdr. får dit barn uddan-
nelse, mad, ophold, pleje og det kristne 
budskab.  

Gå på www.agapeindien.dk og vælg 
”Bliv Fadder for et barn” hvorefter du 
bliver guidet til oprettelsen af fadder-
skabet. 
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Kommentar af tidl. Bangladesh-
missionær og sognepræst i 
Esbjerg, Jens Fischer-Nielsen

En ellers hyggelig og berigen-
de tur til Museet ”Kongernes 
Jelling” blev forstyrret af en 
negativ illustration af kristen-
dommens udvikling i Danmark. 

Teksten på illustrationen, som 
skulle beskrive kristendommens 
udvikling sluttede med en status 
af situationen i Danmark i dag. 
Den lød således:

”I DAG - EFTER MERE END 
1000 ÅR.

Mange danskere er stadig 
medlemmer af folkekirken. 
Men andelen falder. 

KIRKER TIL SALG. 
Flere kirker står tomme 

hver søndag. En række kirker 
over hele landet lukker og 
sættes til salg”. 

Den dominerende tegning i 

denne sidste konkluderende fase 
af illustrationen er en kirke med 
”Til salg”-skilt. 

Øverst er der angivet nogle 
procent-angivelser i noget, der 
ligner balloner. Procentsatserne 
svinger fra 0 til 100 %. Disse bal-
loner er saglige nok. 

Jesus spurgte også: ”Når Men-
neskesønnen kommer, mon han 
så vil fi nde troen på jorden?” 

Men er det virkelig Konger-
nes Jellings opgave at farve et 
negativt og ensidigt billede af 
kristendommen i Danmark i dag?  

Status over 
kristendommen

De sidste 45 år er der bygget 
over 110 nye kirker. Nogle få 
folkekirker er blevet lukket eller 
gjort til specialkirker. 

Der findes mange nye ud-
tryksmåder for kristendom-
men i vore dage. Der oprettes til 
stadighed nye karismatiske og 
missionske lutherske menigheder 
med friere strukturer end i den 
traditionelle kirke, samt frikirker, 
husmenigheder og migrantme-
nigheder.  

Folkekirken og andre kirker 
har stor opbakning i befolknin-
gen (Folkekirken har ca. 75 % af 
befolkningen som medlemmer). 

Langt de fleste danskere 
bekender sig som kristne og 
holder fast ved kirkens traditioner 
især omkring dåb, konfi rmation 
og begravelse. Folkekirkens vi-

gende medlemsprocent skyldes 
indvandringen, og at der i dag 
er mange fl ere valgmuligheder 
for kirkeligt engagement i mange 
forskellige slags menigheder end 
tidligere. 

Kirkegangen kan være lav 
om sommeren, især på landet, 
men der deltager tusinder på 
kristne festivals, bibellejre, pil-
grimsvandringer m.v. 

Illustrationen kunne have væ-
ret en dansk eller multikulturel 
menighed engageret i begejstret 
lovsang. Eller en række af folk 
på pilgrimsvandring. Eller en 
børnegudstjeneste. Eller en fl ok 
ivrigt studerende Bibelen på 
kristendoms-undervisnings kur-
sus for voksne.  

 
Det er også sandheden

Jeg erkender, at der skal arbej-
des med sproget, når man skal 
lave museumsplancher, så det 
kan koges ned til det meget ord-
knappe koncept. Men det kunne 
vel også lade sig gøre. 

Fx med følgende sætninger:

• Der fi ndes mange nye udtryks-
måder for kristendommen i 
vore dage. 

• De sidste 45 år er der bygget 
over 110 nye kirker. 

• Folkekirken og andre kirker 
har stadig stor opbakning i 
befolkningen.

• Alene folkekirken har ca. 75 
% af befolkningen som med-
lemmer.  

• Langt de fl este danskere be-
kender sig som kristne og hol-
der fast ved kirkens traditioner. 

• Der foregår et stort missi-

onsarbejde i Danmark for at 
møde de nye danskere med 
evangeliet.

Når vi tænker på den positive 
virkning som kristendommen har 
haft  for vores samfunds udvikling, 
er det mærkeligt, at kristendom-
men ofte tales ned – og vikin-
gerne tales op. 

Hvad kan grunden være?
 
NB: Jeg har klaget til ”Kon-

gerne Jelling”, men uden resultat. 

Troen lever stadig 1000 år 
efter Harald Blåtand
Vi skal ikke tale kristendommen ned, som man fx gør det på museet Kongernes Jelling. 
For kristendommen har stadig kæmpe betydning for danskerne, understreger Jens Fischer-Nielsen.

T E S S A  A F S H A R

Håbets port
Lohse | 336 sider | 299,95 kr.

H A N S  J Ø R N  Ø S T E R B Y

Og det blev morgen,  
første dag
Lohse | 240 sider | 199,95 kr.

H E L E N  B E R H A N E

Nattergalens sang
En personlig beretning om tro og 
forfølgelse i Eritrea 
Fokal | 152 sider | 149,95 kr.

C L AU S  G R YM E R

Faderen, sønnen og  
nåden
Fokal | 160 sider | 199,95 kr.

NY ROMAN AF
PRISBELØNNET
FORFATTER

NY ROMAN AF
HANS JØRN

ØSTERBY
UAFRYSTELIGT

VIDNESBYRD
FRA ERITREA

VELOPL AGT
FORTÆLLING
OM FAR-SØN

FORHOLD

GAVER MED GLÆDE

Den prisbelønnede forfatter Tessa Af
shar tager i »Håbets port« læseren 
med på en rejse gennem Rom og Ko
rinth i det 1. årh. efter Kristus.

Den unge Priskilla hører om Yeshua i 
den lokale synagoge. Det bliver begyn
delsen på en lang rejse, der fører hen
de sammen med teltmageren Akvila 
og til Korinth. Undervejs rejser sig en 
mængde spørgsmål. Tør hun tro på, at 
der er håb for en hedning som hende?

I denne fængende roman griber Hans 
Jørn Østerby fat i nogle af evangelier
nes bipersoner og udfolder deres per
sonlige historie. Ad uransagelige veje 
flettes deres skæbner sammen under 
påskens begivenheder i Jerusalem.

»En roman man både bliver rørt og be-
rørt af.«
ALICE KJØLLER SKOVENBORG

 
»Et brutalt, men også gribende og ikke 
mindst uafrysteligt vidnesbyrd om for-
følgelse af kristne.«
KRISTELIGT DAGBL AD

»Claus Grymer har skrevet en herlig 
bog om forholdet til sin far fra hjem-
stavnen i Mors. Levende, velskrevet og 
vædet med diskret stille humor, som 
bløder op på de mange refleksioner og 
spørgsmål til at forstå forholdet til fa-
ren.«

U D F O R D R I N G E N

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Jens Fisher-Nielsen har skre-
vet fl ere bøger. Den nyeste er 
erindringsbogen ”Et godt liv”.
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Fortællinger fra det virkelige liv 

KØB DINE JULEGAVER I UDFORDRINGENS WEBSHOP - BØGER - FILM - DØDEHAVSPRODUKTER

Find mange flere titler på udfordringen.dk

Med fortiden bag sig
Roman af Kitty Chappell 
Om at vokse op med en far, 
der øvede psykisk og fysisk 
vold mod familien, og om at 
lægge fortiden bag sig og 
tilgive. Bogens budskab ligger 
i Kittys opgør med offerrollen 
og hendes beslutning om at 
gøre sig fri. Tilbud 129 kr.

Julegaven til hende..?

Yada Yada Bedegruppen
Roman af Neta Jackson
Hvad kan en prøveløsladt, en tidli-
gere narkoman, en ejendomsmæg-
ler, en universitetsstuderende og 
en gift mor til to have til fælles? Det 
fi nder Jodi Baxter ud af, da hun på 
en Kvindekonference blev sat i en 
bedegruppe sammen med elleve 
andre vidt forskellige kvinder. 199 kr.

Mønten - Roman af Joyce 
Meyer og Debora Bedford 
Jenny lever en skyggetilvæ-
relse med skam og skyld ind 
over sit liv. Hendes inderste 
tanke kommer igen og igen: 
Det bliver aldrig anderledes! 
Men gør det? Er der en vej ud 
af mørket for Jenny?
Tilbud 98 kr. Normalt 198 kr.

Selvom islamisk lov forbød Maryam og Mar-
ziyeh at dele deres kristne tro med andre, lyk-
kedes det dem i løbet af tre år at uddele 20.000 
eksemplarer af Det Nye Testamente i Iran. 

De etablerede to huskirker, hvoraf den ene var 
for prostituerede. Adskillige gange var Maryam 
og Marziyeh så tæt på at blive arresteret, at 
de følte det som guddommelig indgriben, at de 
stadig var på fri fod.

Men i 2009 var det slut: De to unge kvinder 
blev arresteret og sat i det berygtede Evin-
fængsel i Teheran, hvor tortur og henrettelser 

er hverdagskost. Trods grusomme for-
hør, intimidering og trusler om dødsstraf 
lod de to kvinder sig ikke overmande af 
frygten, men besluttede at dele deres 
kristne tro i fængslet. 

292 sider. Nyhed.

Låst inde, men 
ikke gjort tavse

249,-

H
udløs - 224 sider - 199 kr.

M
it liv og kirken - 142 sider - 179 kr.

K
un lyset kan besejre m

ørket - 235 sider - 199 kr.
B

onhoeffer - 611 sider - 349 kr.

Romanserie på 3 bøger om Kong Davids hustruer
Jill EIlen Smith har skrevet i mere end tyve år og vundet fl ere priser. I arbejdet med at skrive bøgerne 
om kong Davids hustruer har hun studeret både Bibelen og Israel grundigt, og specielt er hun optaget 
af, hvordan kvinderne levede på Det gamle Testamentes tid. NB! Børgerne er på letlæst norsk.

Dyk ned i de spændende fortællinger om Mikal, Abigajil og Batseba. Pris pr. stk. 228 kr.

 HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Med Stjerneklart er du 
klædt på til december.
Her er:

• En kalenderhistorie med 24 afsnit
• Digte og noveller
• 24 små andagtsstykker 

Kalenderhistorien er velegnet til oplæsning for 
børn, børnebørn og skoleklasser.
Fordyb dig i digte og noveller, som både rummer 
det humoristiske og det dybe.
Andagtsstykkerne inviterer dig til at dvæle et øje-
blik midt i travlheden.
Her er med andre ord noget både til egen refl ek-
sion og til indslag ved julens anledninger.

Af Birgitte Steffensen-Thomasen
166 sider. Kr. 125,-

Kalenderhistorie

Læs om stjernen, der ledte ”de vise mænd 
fra Østerland” til Betlehem. Faktisk var det 
tre stjerner, der tilsammen udgjorde et 
kæmpelys. 

Grundig research viser, at de ældgamle 
stjernetegn indeholder et overraskende, 
men tydeligt budskab om en frelserskik-
kelse, født af en jomfru. En hyrde, der kæm-
per med Slangen. Et såret, sejrende lam, og 
andre bibelske symboler.

Af Henri Nissen
128 sider. Kr. 148,-

Var der virkelig en stjerne?
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Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Giv et abonnement i julegave!
 Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
- Med den trykte avis har man også adgang til alle artikler på nettet.

  Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Du kan vinde et gavekort på 
150 kr. til webshoppen Hosianna.
dk, hvis du fi nder kodeordet, 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. Så 
deltager du i lodtrækningen om 
gavekortet.

Kodeordet skal være Udfor-
dringen i hænde senest søndag 
den 2.1.2022. Vinderen får di-
rekte besked og offentliggøres i 
avisen som udkommer søndag 
den 9.01.22.

Obs! Du kan IKKE benytte den 
portofri kupon på bagsiden 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.

      Den fælles kristne ugeavis               Den 1. August 2021 * Uge 31 * Årg. 49

Rekruttering til  
NGO′er, frie skoler,  

selvejende institutioner  
og virksomheder

www.mentaltouchrekruttering.dk

Det kristne
evangelium 
har fortsat en 
forvandlende 
kraft...
Læs Egon Falks 
opmuntrende bog.

200 sider m. fotos
Kun 248 kr. 
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Ring til os og
hør mere på:

25 99 70 70

Du kan stadig 
nå at springe 
på efterårs-
holdet 21!

Vineyard sommercamp i Mariager - side 9.

Jesper Fuchs: 
Kaldet & klædt på

Side 12-13.

Søster Martha: 
Kaldet for livet

Side 3.

Andrew Brunson: 
Kaldet til livsfare

Side 5.

Beaver Flemming: 
Kaldet til rollemodel

Bagsiden.
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Kristne TV-kanaler

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

FGP-TV    
FGP-Huset, Nygade 17, 
3782 Klemensker,  Tlf. 40870533
E-mail: post@FGP.dk
Udsendelserne kan ses på FGP-
TVs hjemmeside:
www.FGP.dk (Menupunkt: FGP-
TVs IT-kanal) – døgnet rundt.                                                                                                                                        
Derudover minimum fi re gange 
ugentlig på GospelChannel.                                                    
Blandt andet onsdage 
kl. 19.00 og lørdage kl. 11.30.                                                                                  
GospelChannel er en gratis kanal  
på bl.a. CanalDigital

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv, hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7.
GOD Channel kan også ses 24/7 
via parabol: ASTRA 4A 5º Ø Fre-
kvens: 11.996 GHz, Polarisation: 
H, Symbol Rate: 27,500 Symbol/s: 
FEC: ¾. Kan også modtages fra 
Hotbird 13° øst og Eurobird 28,5° 
øst. Indgår i TV-pakken hos Mo-
reTv. Findes i mange bredbånds- 
og kabelnet.

Aalborg Kristne TV
Riikimækivej 6, 9200 Aalborg SV
Tlf. 41 29 14 05 - AKTV.dk
Udsendelserne kan ses på AKTV’s 
hjemmeside: AKTV.dk

SAT-7
Fire tv-kanaler som kan ses på 
Appen SAT-7 Plus:
• SAT-7 ARABIC (for familier på 
arabisk)
• SAT-7 KIDS (for børn på arabisk)
• SAT-7 PARS (for persisktalende 
seere i primært Iran, Afghanistan 
og Tadsjikistan)
• SAT-7 TÜRK (for tyrkisktalende 
seere i primært Tyrkiet og Aser-
bajdsjan)
Se mere på www.sat7.org og
facebook.com/SAT7Network  

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst. Engelsk kanal. 
Undervisning og helbredelsesud-
sendelser. Ekstra parabol muligvis 
nødvendig. Program og yderligere 
info.: www.loveworldtv.co.uk/

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

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.

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - tirsdag 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.

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

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

Tysksproget TV
Tysksprogede TV-Kanaler med 
satellitmodtagelse: Canal Digital: 
Via Astra modtages bibeltv.de og 
hopechannel.de / Udsendes fra 
stationer nær Hamborg: 
Hopechannel.de: Tirsdage kl. 
21.15 - 22.00:  5 personers bibel-
kreds-samtale under mottoet Die 
Bibel-Das Leben, produceret af 
den tyske Adventistkirke. 
Bibeltv.de: Tirsdage kl. 22.00 - 
22.30: ICEJ - Faszination Israel 
med Gottfried Buhler. 

Web-tv
GOD TV: www.god.tv
DKNET.TV www.dknet.tv

MOREtv
Danmarks billigste TV-udbyder 
MoreTV tilbyder i deres grund-
pakke med danske og udenlandske 
kanaler også 7 kristne tv-kanaler:
* KKR-TV - Københavns Kristne 
TV har siden  1984 produceret og 
sendt tv ud fra et kristent livs- og 
menneskesyn
* GOD TV - en international kristen 
TV kanal, som sender program-
mer om tro fra  mange kristne 
TV-netværk. 
* SBN - en kristen kanal (tidl. Jim-
my Swaggart) med sydstats-sang 
og undervisningsprogrammer.
* NRB-TV - en kanal som også har 
nyhedsstof, set fra en kristen vinkel.
* Visjon Norge - en norsk kristen 
tv-station, der blev lanceret i 2003 
som den første skandinaviske 
kristne tv-kanal 24 timer i døgnet.
* Vision Sverige - en søsterkanal 
til den norske Visjon Norge. Be-
gyndte at sende 2015.
* Kanal 10 Norge - en kanal med 
klassisk kristen undervisning
Se mere på: www.moretv.dk

Morgenandagten
Du kan se og 
høre den direkte 
radiotransmis-
sion af Morgen-
andagten på DR 
2. Sendes alle 
dage fra man-
dag til lørdag kl. 8.05.

Kristen lokalradio

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

Radio fri-born.dk

Pinsekirken Bornholm, Sagavej 
5, Rønne sender internetradio 24 
timer i døgnet. Radio fri-born.dk 
kan fi ndes på computeren, mobil, 
DAB-Radio, onlineradiobox.com. 

Norea Radio Danmark
Webradio - http://norea.dk

Oplysninger om kristen lokalradio 
kan sendes til: 
redaktion@udfordringen.dk

Radio 
fri-born.dk 
sender bl.a. 
andagt, præ-
diken, musik 
og lovsang.

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

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

Kristen Lokalradio, 
Århus

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

Se den meget  anmel -
derroste serie om Jesus’ liv 
The Chosen helt gratis. 

Serien er bedømt til 9.6/10 
af knap 22.000 brugere på 
fi lmdatabasen IMDB. Se sæ-
son et og to gratis via hjemme-
siden på watch.angelstudios.
com eller download appen 
med navnet ’The Chosen’ og 
se serien gratis dér. Der er 
danske undertekster.

Se anmelderrost serie gratis

Jonathan Roumie har rollen som 
Jesus i serien ’The Chosen’.

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

Der er mange gode bøger, men ingen er som

BIBELEN
- Læs den på hverdagsdansk i fl ot læsevenligt design.

Paperback. 
249,-

Indbundet. 
299,-

Ægte sort læder 
999,-

Premium kunstlæder. 
Grå eller hvid. 599,-

Trend kunstlæder. Orange, vinrød eller turkis. 499,-
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Leder

Af redaktør Henri Nissen

Julen har meget 
mere at byde på...! 
Denne juleavis deles gratis ud 
til tusindvis af danskere ved 
hjælp af Udfordringens egne 
læsere. 

Udfordringen er en selvejende 
fælleskirkelig ugeavis med stof 
fra både folkekirken og frikirker. 

Avisen lever af abonnemen-
ter og annoncer, og avisen er 
uafhængig af såvel kirker som 
organisationer.

Juleavisen udgives for at minde 
os alle om, at vi holder jul på 
grund af Jesu fødselsdag.

Men hvorfor er der grund til at 
fejre den fødselsdag? 

Lad os lige repetere bibelhisto-
rien sammen:

Paradisets Have
Kort sagt skabte Gud menne-

sket til at leve i uskyldig glæde 
og ubekymrethed – i Paradis. 

Men vores forfædre lod sig 
friste af det onde – symboliseret 
af en slange. Satan bildte Adam 
og Eva ind, at de kunne blive gud-
dommelige, hvis de gjorde oprør 
og tvivlede på Guds ord. 

Men i stedet blev de ulyk-
kelige og skyldbetyngede. De 
begyndte at anklage hinanden. 

Det tabte Paradis
Efter at de blev jaget ud af 

den harmoniske Edens Have, 

kom mennesket længere ud i det 
onde. De første kapitler af Bibelen 
fortæller, hvordan den ene af 
Adams sønner, Kain, dræbte sin 
bror Abel af misundelse. Snart 
fulgte alle de andre synder, som 
mennesker siden har lidt under. 

Gud griber ind
Efter at Gud mange gange og 

på mange måder havde forsøgt 
at kommunikere med menne-
sket – fx gennem De 10 Bud og 
profeterne i Gamle Testamente 
– besluttede Gud at sende Jesus. 

Han blev født af en ung ugift 
pige, Maria, i en stald i Betlehem. 

Selv om babyen åbenbart var 
et fattigt lille barn, kom nogle 
astrologer rejsende fra øster-
landene. De havde set en stor 
stjerne, som tydede på, at en 
mægtig konge var født (se for-
klaring i artiklen side 20). Også 
nogle hyrder kom for at se, hvad 
der var sket. De havde om nat-
ten på marken oplevet lysende 
engle, der forkyndte, at barnet 
ville skabe fred på jord - i men-
nesker, der tager imod.

Syndebukken
Som voksen fortalte Jesus 

gennem tre hektiske år, hvordan 
vi kunne få tilgivelse og blive for-
sonet med Gud. Nemlig gennem 
hans korsfæstelse, hvor han 

ofrede sig – som en syndebuk 
for al verdens skyld. 

Han lærte os, at Gud er kærlig 
og elsker enhver af os – selv om 
vi ikke fortjener det.

”For således elskede Gud 
verden, at han gav sin søn den 
eneste, for at enhver som tror på 
ham ikke skal fortabes men have 
evigt liv.” (Johs.ev. 3,16)

Kraft bag ordene
Jesus viste sin autoritet gen-

nem de helbredelser og mirakler, 
som han udførte så mange af.

I de første århundreder spredte 
kristendommen sig med stor hast 
i hele den daværende kendte 
verden. 

Romerriget og andre brutale 
riger brød sammen efter først at 
have forfulgt de kristne. 

Sådan kom kristendommen 
også til det hedenske Danmark. 
Vikingerne hærgede dengang 
brutalt i andre lande, tog slaver 
og ofrede endda mennesker til 
deres guder. Men kristendommen 
gjorde op med al denne ondskab 
og indførte et civiliseret samfund. 

Kirken levede desværre ikke 
altid op til Jesu ord, men jævnligt 
blev kirken og folket fornyet gen-
nem åndelige vækkelser. 

Kristen på den seje måde
Også i dag er det muligt at tage 

imod Jesus, få tilgivelse og lade 
hans Helligånd forvandle ens 
liv. Også i dag kan man opleve 
overnaturlige helbredelser. (Vi 
fortæller ofte om disse i avisen 
og på Udfordringen.dk.)

Når du har en personlig tro og 
relation til Jesus, er det muligt at 
opleve den slags overnaturlig 
hjælp. For Jesus er den samme i 
går og i dag, ja til evig tid. (Hebr.
brevet 13,8)

Vi kan få evigt liv
Jesus er ikke bare et godt men-

neske. Han er Vejen, Sandheden 
og Livet. Faktisk lover Bibelen, at 
»enhver, som tror på ham, ikke 
skal fortabes, men have evigt 
liv.« (Johannesevangeliet 3,16).

Når du dør, vil din personlighed 
nemlig fortsætte med at leve 
for evigt. Mange nærdøde kan 
fortælle om en ny virkelighed 
bagved døden. Nogle oplever no-
get himmelsk, andre et helvede... 

Derfor er det meget vigtigt, at vi 
tager imod Guds tilbud om frelse, 
mens vi lever. 

Jo før, des mere gavn får vi af 

det – allerede her og nu.

Jul med Jesus
I dag er de fleste af os døbt, 

men mange er ateister, og nogen 
tilhører en anden religion. Men 
uanset hvem vi er, er julen en 
god anledning til at tage imod 
Jesus i hjertet – igen.

Julens Udfordring giver nogle 
ledetråde. De gamle julesalmer 
fortæller også det gode budskab. 
Syng dem! Lad ikke julens ind-
hold drukne i nisser og under-
holdning, men find ro til at bede 
til din Skaber i denne jul.

Jesus lover i Ny Testamente: 
»Bed, så skal I få. Søg, så skal 
I finde. Bank på, så vil døren 
blive lukket op for jer.« (Lukas-
evangeliet 11,9) 

Tro til daglig - fremover
Det er en god idé jævnligt at 

læse i Ny Testamente og få re-
levant undervisning, fx gennem 
kristne bøger. Find en levende 

menighed - enten i folkekirken 
eller en frikirke, eller find nogle 
gode troende venner, som du kan 
dele liv med.

Jesus gjorde alt, hvad der er 
nødvendigt for, at vi kan få et godt 
liv - OG et evigt liv efter døden. 

Men vi må selv tage imod 
gaven og holde fast i det nye 
liv, ved at praktisere det. 

Vær forberedt på, at det ikke 
altid er let. Folk forstår ikke altid 
den åndelige virkelighed. 

Det er derfor, vi udgiver Udfor-
dringen. Og selv om vi måske har 
været troende i mange år, så har 
vi alle brug for at give troen noget 
at leve af, så den ikke kvæles i 
tvivl og hverdagens bekymringer. 

Glædelig Jul!

Julen handler jo egentlig om Jesu fødsel. Her er Maria (Keisha Castle-Hughes), og Josef (Shohreh Aghdash-
loo) med den nyfødte Jesus i den smukke film ”Vejen til Betlehem”.

Gode film - til underholdning og eftertanke

Udfordringens webshop: www.hosianna.dk  - Tlf. 7456 2202

Overcomer
Træner John Harrisons liv ændrer 
sig drastisk, da hans high school 
basketball-hold og drømmen 
om mesterskabet knuses under 
uventede nyheder. Han må finde 
nye veje.  
DVD. 119 min. 149,95 kr. 

Paul - Apostle of Christ
Paulus fortæller sin egen historie 
om store mirakler. Han var kristen-
forfølgeren, der blev omvendt. 
Siden da har han overlevet utrolige 
ting. Men nu sidder han i fængslet 
og venter på at blive henrettet.
DVD. 103 min. 98 kr.

The Star 
Det hele starter ni måneder før Kri-
sti fødsel. Musen Abby overhører, 
hvordan englen fortæller Maria, at 
hun skal føde Jesusbarnet. Heref-
ter løber musen begejstret rundt for 
at fortælle nyheden til de andre dyr. 
DVD. 83 minutter. 98 kr.

Som støv fra himmelen
Den lille dreng Joey lever et idyllisk 
liv med sine adoptivforældre. En 
dag modtager de en meddelelse 
om, at de biologiske forældre øn-
sker barnet tilbage. Baseret på en 
roman af Karen Kingsbury.
DVD. 100 min. 98 kr. Fra 15 år.

Unbroken
Louis Zamperini vender hjem 
efter flere år som krigsfange. 
Han plages af fortiden, og kan 
ikke finde mening med livet efter 
krigen. Ønsket om hævn er ved at 
ødelægge alt.  
DVD. 95 minutter. Kr. 98,-
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Udfordringen

– Ja tak, jeg vil gerne prøve den  
fælles kristne ugeavis Udfordringen!
___ ½ år for 248 kr. (normalt 348 kr. - spar 100 kr.!)
___ et helt år for kun 398 kr. (normalt 648 kr. - spar 250 kr!)  
___ prøv 1 måned - og betal derefter opkrævningen, hvis du ønsker at fortsætte
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
Net-abonnement (bestil på hjemmesiden) med fuld adgang til bladresider 1 år 298 kr.

                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: __________________ ____________________

Obs! Tilbuddet gælder kun ved bestilling inden 31. december 2021.

Juletilbud på Udfordringen!
Send en sms til 21 97 11 11 med din adresse – eller brug kuponen. 

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

1. Hvad prædikede Kristian Ditlev 
Jensen om på en Langfredag?

a) Farerne ved alkohol
b) En politisk fange, der bliver mis-

       handlet i det vildeste justitsmord. 
c) Engle

2. Hvad medbragte de vise mænd?
a) Krydderier
b) Varme tæpper
c) Gaver af guld, røgelse og myrra

3. Hvad er juletræet i salmen Julen 
har bragt velsignet bud et symbol på?

a) Håb for klimaet
b) Forårsfornemmelser 
c) Livets Træ

4. Hvor står Jens Erik Rasmussens 
fi re meter høje Kristusfi gur?

a) Ved Hedensted (A45)
b) Ved Sorø (E20)
c) Ved Roskilde (Rute 14)

5. Hvor voksede planten, der blev 
brugt til røgelse og parfume for 2000 
år siden?

a) Jerusalem
b) Saudi-Arabien
c) Ein Gedi og Jeriko i Israel 

Find svarene i avisens artikler.
Send dem til mail@udfordringen.dk 
senest den 1. januar 2022.  
Vinderne får direkte besked.

Svar på de 5 spørgsmål ud fra artiklerne i avisen og vær med i konkurrencen 
om 10 gavekort á 250 kr. til webshoppen Hosianna.dk.

Julens Udfordring 
er en gave fra:

Bestil fl ere eksemplarer hos:
Udfordringen, den kristne ugeavis, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. Tlf. 74 56 22 02. mail@udfordringen.dk

Evt. navn på lokal uddeler:

UDFORDRINGENS JULEAVIS 2021BagsidenBagsidenBagsiden

Fra kriminel 
rocker til præst
I sommer hørte jeg Martin Bentsen fortælle om sin fortid. Han 
var stofmisbruger og et hårdkogt, voldeligt medlem af Ban-
didos. Han sad 13 år i fængsel. I dag er han præst i Herning 
Oasekirke. Martin giver al æren til Gud for sin mirakuløse 
transformation.  

Det er ikke kun dømte kriminelle, der har gjort sig skyldige i at 
overtræde Guds moralske lov. Det har vi alle, og kun Jesus Kristus 
levede i perfektion. Den altafgørende forskel er, om vi er benådede 
syndere: Om vi har taget imod frelsesgaven via omvendelse og tro. 
Tro på, at Jesus Kristus er Guds søn, der døde og opstod, og at 
Han dermed forærer evigt liv til alle, der fødes på ny i troen. 

Selvretfærdig stræben
Den britiske præst Charles Spurgeon (1834-1892) sagde: “Den 

største fjende af menneskesjæle er den selvretfærdige ånd, der 
får mennesker til at kigge til dem selv efter frelse”. 

Sådan var jeg og prøvede ihærdigt i egen kraft at optimere og 
frelse mig selv.

Ligesom Martin Bentsen nåede jeg frem til, at det ikke er muligt 
for os mennesker at frelse os selv. I sin fængselscelle bad Martin 
en simpel bøn om, at Gud måtte hjælpe ham; for han kunne ikke 
selv. Så satte Gud ind, og Martin sad med næsen i Bibelen i timevis 
dagligt. Det forvandlede ham. Jeg sad også mutters alene der-
hjemme og tog Guds Ord ind i timevis dagligt. Det forvandlede mig. 

Én kur, der dur
Gennem mit liv har jeg haft blik for verdens uretfærdighed og 

en nogenlunde idé om, hvad der er rigtigt, godt og sandt – og 
jeg ønskede at gøre det, men kunne slet ikke altid leve op til det 
i tanker, handlinger og følelser. Gode intentioner eller ej, står der 
i Romerbrevet 3:23 i Det Nye Testamente ”for alle har syndet og 
har mistet herligheden fra Gud” og videre i vers 24: ”og ufortjent 
gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. ”

Alle har syndet. Alle. I større eller mindre grad. Dertil er der kun 
én kur, der dur: Den livsforvandlende kraft, der er at fi nde i et liv 
med Jesus Kristus. Hvad end vi har siddet i fængsel, eller hvad 
vi har med i bagagen, kan Gud frelse, forløse og transformere os. 
Andet Korintherbrev 5:17 indrammer det perfekt - ”Altså: Er nogen 
i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt 
er blevet til!”

Se, dét er et glædeligt budskab!

Af Kirstine Høj
Journalist




