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Glædelig påske!
GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

’’Påskens begivenheder gør også 
noget ved fornemmelsen af tid, 
men anderledes end pandemien. 
Opstandelsen giver fremtiden 
tilbage til de første, der fulgte 
Jesus. De får en vej at gå.

Birgitte Stoklund Larsen

Der er mange ting, der ikke bliver helt, som man havde tænkt det. Det gælder i al almin-
delighed, men det gælder særligt nu, hvor restriktioner sætter begrænsninger for alt, 
hvad vi gør. Vi kan ikke mødes, som vi plejer, ikke synge, rejse og arbejde, som vi gerne 
vil. Coronaens meldug har lagt sig over samfundet, som en tysk sociolog har udtrykt 
det, mere poetisk end realiteterne lægger op til. 

Det er en svær tid for mange, ensomheden er stor. Vi plejer at sige, at vi lever i en indi-
vidualistisk tid; der lægges meget på skuldrene af det enkelte menneske, som skal leve 
op til både sine egne og andres høje idealer. Nu har pandemien på den hårde måde  
anskueliggjort for de fleste, hvor forbundne vi er, og hvor afhængige vi er af hinanden. 
’Samfundssind’ blev årets ord i 2020. 

Pandemien sætter sine spor på godt og ondt. Hartmut Rosa, som den tyske sociolog 
hedder, har hæftet sig ved, hvordan pandemien også gør noget ved vores forhold til  
tiden: Den ene dag er ikke til at skelne fra den anden, månederne glider i ét; man kan 
ikke planlægge hverken ferie eller fremtid. Det får os til at miste energien, både hver 
især og som samfund. Det gælder pensionisten og den erhvervsaktive, direktøren og 
den hjemløse. Vi lever med konstant udskydelse. Det er ikke dramatisk, faktisk temme-
lig udramatisk, tyst og stille lægger melduggen sig over vores hverdag.

Midt i det hele er det påske. Højtid.

I evangeliernes beretning om påskens begivenheder skorter det ikke på dramatik. På 
nogle få dage gennemleves det største drama, en rutsjetur fra de største forhåbninger 
om en ny Messias til erfaringer af forræderi og svigt, ensomhed og forladthed og den 
mørkeste fiasko, henrettelsen på korset. Og så selvfølgelig overrumplingen, den tomme 
grav, som møder kvinderne den første påskemorgen. Opstandelsen, den store kærlig-
hedserklæring, et evangelisk ”God morgen! Frygt ikke!”. Det allervigtigste er det, som 
ingen har set. Og det, som ingen havde set komme, som man siger. Det sker. Døden får 
ikke det sidste ord.

Troen på opstandelsen sætter det enkelte menneske ind i en sammenhæng, der  
rækker ud over den enkeltes fødsel og død. Påskens begivenheder gør også noget ved 
fornemmelsen af tid, men anderledes end pandemien. Opstandelsen giver fremtiden 
tilbage til de første, der fulgte Jesus. De får en vej at gå. Det er begyndelsen på fremti-
den som forventning, ikke som udskydelse. Det er den tid, vi lever nu, i lyset fra opstan-
delsen. Den alt andet end perfekte tid, hvor vi lever alt andet end perfekte liv.

Påsken får ikke pandemien til at gå væk, men den er et vendepunkt. Påskens evange-
lium giver mening – og det giver mening at give det videre.  

Glædelig påske!
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Kenneth tager glad imod 
et eksemplar af  ’Den Nye Aftale’

ved et Frelsens Hær-arrange-
ment på Nørrebro før corona-

krisen. Her i samtale med  
Thomas Godsk Larsen, redaktør 

på Bibelen og Verden.
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NÅR COVID-19 pludselig hugger til, hverdagen 
ændres, ritualer, rutiner og rytmer må om-
lægges, samvær indskrænkes, sociale relatio-
ner cuttes, udvekslinger begrænses til digitale 
platforme, telefoner osv. osv., gør det noget 
ved velværet. Jeg har ført mange samtaler med 
mennesker, der var ramt langt hårdere, end 
de ville være ved, og jeg fornemmede ofte en 
uudtalt skam. På et tidspunkt i samtalen faldt 
sætningen så:

”Nu skal jeg jo ikke klage…” med henvis-
ning til verdens hårdest udsatte, til Danmarks 
udsatte, som jo notorisk har det værre, fordi 
de enten mangler husly, har mistet deres eksi-
stensgrundlag, familie, venner eller er ramt på 
fysikken eller økonomien. Mine samtalepart-
nere ved, at jeg er vant til at tale med stærkt 
traumatiserede mennesker i konfliktområder 
og antager sikkert, at jeg ikke orker at lytte til 
problemer, som man kunne fristes til at kalde 
first world problems. Men de tager fejl.

Bekymringer skal ventileres
Det er helt legitimt at udtrykke sin bekymring 
eller fortælle om sit tungsind, hvis ens til-
værelse på den ene eller anden måde er  
blevet ramt af virussen. Ja, det kan være livs-
nødvendigt og velgørende. Vi må måle vores 
udfordringer på vores betingelser, i vores  
kontekst. I det sidste års tid vil mange have 
oplevet en afmagtsfølelse på grund af den 
ihærdige virus, der invaderede verden og hele 
tiden søger nye veje. En virus, som vil være 
ufarlig for de fleste, men fatal for nogle.

Trauma Healing Institute, som forsker i  
bibelsk sjælesorg, en trosbaseret metode, der 

kan være med til at forløse traumer, har for 
nylig udgivet et interessant kapitel til sin hånd-
bog, som udelukkende handler om COVID-19. 
De konkluderer, at alle vil føle sig stressede på 
et eller andet tidspunkt i denne tid, hvor me-
get er så anderledes. Mennesker, der er over-
vældet af hjælpeløshed, frygt, tab og virknin-
gerne af isolation, kan faktisk føle sig lettere 
traumatiserede. Man skal heller ikke blive 
overrasket, hvis smerten ved andre ting, man 
har oplevet tidligere, vender tilbage netop nu. 
I det perspektiv er det ikke blot i orden, men 
nødvendigt at ventilere sine bekymringer. Det 
skal ikke undskyldes. Så jo, du skal klage!

En unik bog
Hvad er mere oplagt end at inddrage bøgernes 
bog til at sætte ord på de følelser og tanker, 
som vi i udsatte situationer oplever? Vi ved, at 
Bibelens fortællinger kan noget helt særligt, 
når det handler om trøst, refleksion, fornyet 
håb og livsmod. Desværre er mange afskåret 
fra Bibelen. 

Bibelselskabet får året rundt mange hen-
vendelser fra omsorgspersoner og præster, 
der taler med patienter, veteraner, udsatte  
familier, flygtninge, asylansøgere, hjemløse, 
fængslede og prostituerede. Mange af disse 
udsatte grupper har også fået det værre i det 
forløbne år, fordi coronasmitten har begræn-
set adgangen til behandling, omsorg og kon-
takt med andre. Mange ønsker sig Bibelen på 
forskellige sprog. Det ønske vil vi gerne blive 
ved med at opfylde, men det kan kun ske med 
støtte fra dig. På forhånd tusind tak for din 
hjælp i denne anderledes og mærkelige tid.

Den foruroligende corona-pandemi har slidt på psyken, og den stille skam 
breder sig. Det er der heldigvis råd for.

Af Synne Garff

Nu skal jeg jo 
ikke klage …

Læs mere om bibelsk sjælesorg på: www.bibelselskabet.dk/bibelsk-sjaelesorg. 
Vil du have tilsendt det nye kapitel i bibelsk sjælesorg om COVID-19? Kontakt Synne Garff 
på sg@bibelselskabet.dk.
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Vi har brug for Bibelen til at skabe forandring

Det betyder enormt meget, at vi kan dele 
bibler ud til dem, vi møder, der er ofre for 
menneskehandel. De bliver meget bevæ-
gede, når de ser en bibel. Selv for de kvinder, 
som ikke kan læse, er Bibelen dyrebar. De 
lægger hånden på Bibelen og husker histo-
rierne. De er vant til altid at skulle give, men 
nu får de noget gratis. Det er deres egen. 
Det er en gave uden krav, og den går lige i 
hjertet på dem. Bibelen fortæller om håb og  
kærlighed for dem, som er fortabte. Og det 
føler de her mennesker sig. Men Bibelen 
bliver en vej ud. Den styrker dem, og de 
kommer tilbage til håbet og kærligheden.

Michelle Mildwater, leder og stifter,  
HopeNow

Glæden har været stor, når vi har 
kunnet uddele bibler og testa-
menter. Vi har holdt andagt og 
takket både Gud og mennesker 
for den fine gave. Bibelen giver 
ikke mennesker i Kirkens Kors-
hær et arbejde, nyt tøj eller et 
tag over hovedet – men den 
giver dem nye tanker, og nye 
tanker er første skridt på vejen til 
et nyt liv.

Morten Aagaard,  
korshærspræst

Når vi har haft de store udsendelseshold, blandt andet til 
Irak og Afghanistan, har konstablerne skrevet deres 
sidste vilje og afskedsbreve til deres pårørende i det 
tilfælde, at det værst tænkelige skulle ske under deres 
udsendelse. Her har jeg haft sjælesørgeriske samtaler 
med soldater, hvor Bibelen har været et uvurderligt 
redskab. Mange af dem er ikke vokset op med kristen-
dommen. Men de møder Bibelen i felttestamentet, og de 
møder os i soldaterhjemmet, der gerne stiller op til en 
snak om vores tro. Vi giver dem aldrig nogen færdige 
svar, men forsøger at gøre dem nysgerrige og opmuntre 
dem til at læse mere. Det gør en forskel for dem. Det har 
jeg oplevet igen og igen.

Bjarne K. Andersen, soldaterhjemsleder

Som præst er min opgave i bund og 
grund at forkynde evangeliet og 
budskabet om Jesus Kristus. Mange 
indsatte kontakter mig, når de er på 
et lavpunkt. Måske har de lige på-
begyndt en meget lang afsoning, 
måske vil konen skilles, og livet 
uden for murene smuldrer. Som 
fængselspræst har jeg mange 
sjælesørgeriske samtaler, hvor 
Bibelen spiller en vigtig rolle, og kan 
jeg ligefrem også forære dem en 
bibel, bliver jeg mødt med stor 
taknemmelighed. Nogle gange 
læser jeg op fra Bibelen, og måske 
giver jeg dem et tekststed, som jeg 
beder dem om at læse, så vi kan 
snakke om det, næste gang vi ses. 
Jeg oplever igen og igen, at mødet 
med Bibelen kan løfte deres hove-
der, så de ser det, de oplever som en 
personlig tragedie, i et større 
perspektiv, der måske endda kan 
pege på en ny vej. Bibelen kan blive 
en trøst og en trædesten, og i 
samtalerne kan vi da stå sammen 
på stenen og, så at sige, åbne et nyt 
vindue i fængslet.

Maria Eva Katrine Napier,  
fængselspræst

Bibelen rummer et lys i mørket: En 
lignelse som den om den fortabte søn 
fortæller om en barmhjertig og nådig 
far, der står med åbne arme og viser sin 
velvilje, sin barmhjertighed og kærlig-
hed. Det er godt at høre, hvis man føler 
sig værdiløs og måske spekulerer på, 
om det er Guds straf, at man er blevet 
syg. Jeg bruger gerne Jesus’ lignelser, 
når jeg taler med alvorligt syge, men 
jeg læser også ofte op fra Klage-
salmerne, fordi de giver stemme til den 
smerte, forladthedsfølelse, følelse af 
håbløshed og afmagt, patienterne kan 
stå med. De samtaler, jeg har med syge, 
kalder igen og igen på Bibelens fortæl-
linger. Og når man deler dem med 
alvorligt syge, oplever de genkendelse. 
De får et sprog eller et billede, der 
forklarer deres situation eller deres 
sygdom på en ny måde.

Linda Ishøj Frederiksen, sygehuspræst

Forrige år fik 350 særligt udsatte familier julehjælp fra Frelsens Hær i 
Aalborg, og det er alle slags familier og mennesker, både danskere og 
udlændinge, og også familier med muslimsk baggrund. Her uddeler vi også 
bibler og bibelsk materiale, og vi oplever en enorm taknemmelighed. Det 
betyder meget for mange af disse mennesker at have noget, de kan kalde 
deres eget. Mandag og fredag cykler vi rundt blandt hjemløse i byen med 
kaffe og sandwich, og vi har oplevet, at de sidder og læser i Bibelen, når vi 
kommer, eller at de finder Den Nye Aftale med grønt omslag frem fra 
tasken og udbryder: Dén har jeg fået af jer!

Kurt Skjønnemann Pedersen, Frelsens Hær

Af Thomas Godsk Larsen · Fotos: Bibelselskabet, Inge Haandsbæk Vestergaard, Bjarke Friis og privatfotos.

’’
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Kasper sidder i sin lejlighed og forbereder sig til januars 
sidste eksamen på psykologistudiet. Han er ved at blive 
udsluset fra fængslet og afsoner den sidste del med fod-
lænke i eget hjem. Kasper kan snart lægge en kriminel 
fortid bag sig, som satte ham bag tremmer i 2013, og se 
frem mod 2. semester på universitetet – og på at være far 
for sine to drenge.

Det var et år inde i sin afsoning, Kasper traf sin beslutning 
om at ville et andet liv. Han interesserede sig for litteratur 
og psykologi, og en fængselspræst, han lærte at kende, 
lånte ham forskellige bøger:

”Jeg var spirituelt søgende, og det vidste hun. På et 
tidspunkt spørger jeg, om hun har en bibel, jeg kan låne. 
Hun forærer mig en og foreslår, jeg lægger ud med at læse 
evangelierne og et par af Paulus’ breve.”

Kasper sidder med den bibel, han fik, under interviewet, 
med de understregninger, han lavede dengang:

”Alt, der hed bibel og kristendom, var jeg skeptisk over 
for. Jeg så religion som kilden til krige og alverdens dårlig-
domme. Men i virkeligheden var mine holdninger baseret 

BIBELARBEJDE I DANMARK  

Jeg vil hellere 
bære frugt, 
end at folk 
stikker sig på 
mig

’’

Fra narkokriminalitet til universitetsstudium. 
”Bibelen blev et vendepunkt,” fortæller  
34-årige Kasper.

Af Thomas Godsk Larsen

på uvidenhed. Det, jeg helt umiddelbart oplevede, var 
genkendelse. Jeg kunne genkende Bibelens ord i mit eget 
liv, i alt det, jeg gik rundt i. Jeg så årsagen til, at jeg sad i 
fængsel, og jeg oplevede Bibelens opdragende, kærligt op-
dragende ord.”

Kasper valgte at blive døbt, da hans ældste søn blev 
døbt. Et af de Jesus-ord, der dengang som nu spiller en 
særlig rolle i Kaspers liv, er det om fignerne og tjørnebu-
sken, om det gode træ, der bærer god frugt, og det dårlige 
træ, der bærer dårlig frugt:

”Den er en stadig inspiration og påmindelse om, at vi, 
at jeg, altid har et valg. Og jeg vil hellere bære frugt, end 
at folk stikker sig på mig.”

Kasper fortæller, at han i dag har et større og bredere 

perspektiv på Bibelen. Men den taler først og fremmest til 
ham som en ’psykologisk’ bog, siger han, hvis kernebud-
skab er, at man skal være barmhjertig og ordentlig over 
for andre mennesker:

”Bibelen er tidløs, fordi den rummer en masse eksi-
stentielle grundkategorier og arketyper. Og så finder jeg 
igen og igen støtte og vejledning i Bibelen, hvor jeg ellers 
ville have stået alene. Den lærer mig om kærligheden, al-
lertydeligst i 1. Korintherbrevs kapitel 13, som jeg kan læ-
se igen og igen. Her lærer jeg, at kan jeg se på andre men-
nesker med samme kærlighed, som jeg ser på mine egne 
børn, ja, så ser jeg ikke længere i et spejl, i en gåde, men 
ansigt til ansigt.”

Foto: Pixabay
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Anne Mette Ahlgreen har været ramt af  
alvorlig sygdom siden 2012, hvor hun blev 
diagnosticeret med bipolar lidelse. I for-
året 2020 fik hun ydermere konstateret liv-
moderhalskræft i stadium 3C – den næst-
mest alvorlige. Hun har et intensivt be-
handlingsforløb og flere indlæggelser bag 
sig og er nu blevet medicinsk stabiliseret 
for sin arveligt betingede bipolare lidelse 
og erklæret fri for kræft. 

”Har aldrig givet mig selv lov til at pibe”
Taknemmelighed er den følelse, der har 
fulgt hende siden 19. oktober sidste år, 
hvor hun blev erklæret kræftfri. Men vejen 
dertil har været lang, fortæller nu 54-årige 
Anne Mette Ahlgreen:

”Kampen med min bipolare lidelse var 
lang, sej og ulidelig, og den kostede mig 
mit ægteskab og ødelagde næsten den  
karriere, jeg så gerne ville. Da kræften 
kom til, begyndte jeg at gøre mig tanker 
om liv og død. Skulle jeg dø fra mine tre 
piger? Jeg blev meget rationel og forbered-
te min eksmand på, at jeg måske ikke ville 
overleve, og at han måtte tage over. Det at 
blive praktisk midt i det kaotiske har altid 
ligget til mig. Jeg havde aldrig givet mig 
selv lov til at sætte mig over i et hjørne og 
pibe over tingene.”

Bloggede om tro
Hen over sommeren 2020 skrev Anne Met-
te Ahlgreen en blog på Facebook, hvor 
hun åbent og ærligt fortalte om sine tanker 
og bekymringer. Hun skrev om følelsen af, 
at ens krop besættes af fjendtlige celler, 
hun skrev om kræft og sundhed – og om 
tro:

”Igennem årene har jeg ofte bedt Gud 
om, at jeg måtte blive rask. Jeg ved godt, 
det lyder barnligt og utopisk at forvente, at 
Gud bare skulle fikse det hele. Men det var 
sådan, jeg havde det. Kom og tag det væk.”

Ingen lidelse kan gradbøjes
Men bønnerne fik en ny dimension under 
en af indlæggelserne i foråret. Hun skulle 

modtage indvendig strålebehandling un-
der rygmarvbedøvelse og ligge stille i 20 
timer to gange med en uges mellemrum. 
En sygehuspræst besøgte hende, og  
præsten havde postkort med:

”På dem stod nogle moderne bønner 
om at være syg og om nærvær. Særligt ét 
af dem fangede mig. Det handlede om at 
være syg og fortvivlet og bede Gud om 
hjælp. Præsten henviste også til Klage- 
salmerne i Det Gamle Testamente, og  
nogle af dem ramte noget i mig.”

Som mangeårig journalist på socialom-
rådet havde Anne Mette Ahlgreen mødt 
megen menneskelig lidelse hos prostitue-
rede, hjemløse, hiv-smittede og psykisk  
syge. De erfaringer kom til at danne bag-
grund for en samtale, hun havde med en 
anden præst:

”Jeg var meget optaget af, hvor lille min 
lidelse var, sammenlignet med, hvor store 
lidelser der er i verden. Men hun sagde til 
mig: Ingen lidelse kan gradbøjes – du har 
lov til at føle afmagt. Det var en trøst og 
bekræftede mig i, at det er menneskeligt at 
føle sig afmægtig.”

Bibelen rummer håb
Anne Mette Ahlgreen fortæller, hvordan 
taknemmeligheden fylder i dag, både over 
at være rask, over, at børnene kan beholde 
deres mor, og over, at man kan møde  
præster ét af de steder, hvor livet er sat al-
lermest på spidsen: På sygehuset. Og hun 
fik ikke kun en raskmelding med hjem:

”En af præsterne forærede mig Bibelen 
2020, og jeg er gået i gang med Matthæus-
evangeliet. I Bibelen er Jesus’ ord og hand-
linger ofte så overrumplende og over- 
raskende, at vi mennesker kun kan stræbe 
efter at lære af ham. Jeg er fuld af beun-
dring for ham, havde han levet i dag, var 
jeg klart fan. Jeg læser også videre i Klage-
salmerne. De er poetiske og utroligt  
smukke, de rummer trods, vrede, vold, 
selvbebrejdelse – men også håb og  
tilgivelse.”

BIBELARBEJDE I DANMARK  

’’

Midt i lidelsen:

Greb ud efter Gud

Jeg var meget optaget  
af, hvor lille min lidelse 
var, sammenlignet med, 
hvor store lidelser der  
er i verden.

Af Thomas Godsk Larsen

Foto: Les Kaner
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Siden 1940 har KFUMs Soldatermission uddelt felttesta-
menter til tjenestegørende i forsvaret. Et felttestamente 
er en bibel i lommeformat, der rummer Det Nye Testa-
mente, et udvalg fra Salmernes Bog, en række bønner, 
salmevers og skriftord samt korte tekster om Bibelen.

Hver anden rekrut tager imod et felttestamente
På KFUMs Soldaterhjem i Høvelte i Nordsjælland ud-
deles felttestamenterne blandt andet, når nye rekrutter 
fra Den Kongelige Livgarde besøger Soldaterhjemmet. 
Soldaterhjemsleder Bjarne K. Andersen fortæller, at  
cirka hver anden rekrut tager imod et felttestamente, og 
at de har uddelt over 600 eksemplarer sidste år:

”Vi har også soldater, der kommer og spørger, om de 
må få byttet deres slidte felttestamente. De må altid  
gerne få et nyt, men jeg plejer også at opfordre dem til 
at gemme det gamle,” siger han.

 
I Høvelte bor der 14 veteraner fast, og tre gange om året 
får Soldaterhjemmet besøg af 400 rekrutter fra Den 
Kongelige Livgarde. Hen over året, fortæller Bjarne K. 
Andersen, får soldaterhjemmet besøg af ca. 25.000  
soldater, hvoraf omkring 7.000 deltager i andagten:

”Hvis bare én af dem får lukket Bibelen op, og de  
føler, den har noget at sige dem i deres liv, er det  
fantastisk,” siger han.

Bibelen har været uvurderlig
Felttestamentet er det eneste læsestof, det er tilladt for 
soldater at have med i felten eller på skydebanen, og 
det lille format passer nemt i uniformlommen. Bjarne 
K. Andersen har ofte hørt fra soldater, hvordan den lille 
bog findes frem, når ventetiden er lang derude:

”Nogle soldater kom og fortalte mig, hvordan de var 
kommet til at læse Paulus’ Første Brev til Korintherne, 
kapitel 13, og de spurgte, om der var andre steder i  
Bibelen, der var så smukke. Jeg læste lidt op fra Høj- 
sangen, og én rekrut blev så betaget, at han ville  
skrive et citat fra Højsangen i et brev til sin kæreste.  
Senere fortalte han, at det havde fået kæresten til at  
hyle, og nu ville hun giftes,” griner Bjarne K. Andersen.

 
Der er også mere alvorlige situationer, hvor Bibelen  
giver trøst og eftertanke:

”Når vi har haft de store udsendelseshold, blandt  
andet til Irak og Afghanistan, har konstablerne skrevet 
deres sidste vilje og afskedsbreve til deres pårørende i 
det tilfælde, at det værst tænkelige skulle ske under  
deres udsendelse. Her har jeg haft sjælesørgeriske  
samtaler med soldater, hvor Bibelen har været et uvur-
derligt redskab.”

Lukker Bibelen op
Bjarne K. Andersen fortæller også om rekrutter på en 
12-mands stue, der hver aften skiftedes til at læse et 
stykke op fra Bibelen, de selv havde valgt, og andre, der 
udfordrede hinanden til hver dag at finde ord fra Bibe-
len, der relaterede sig til noget, de havde oplevet i løbet 
af dagen:

”Mange af dem er ikke vokset op med kristendom-
men. Men de møder Bibelen i felttestamentet, og de 
møder os i soldaterhjemmet, der gerne stiller op til en 
snak om vores tro. Vi giver dem aldrig nogen færdige 
svar, men forsøger at gøre dem nysgerrige og opmuntre 
dem til at læse mere. Det gør en forskel for dem. Det 
har jeg oplevet igen og igen.”

Felttestamentet 
lukker Bibelen op 
for danske soldater

KFUMs 14 soldaterhjem rundt omkring i Danmark og ét i Irak fungerer som fristeder for 
soldater, både veteraner og soldater i aktiv tjeneste. På soldaterhjemmene kan de snakke 
med andre, spise sammen, spille spil, slappe af, deltage i aftenandagt – og møde Bibelen.

Af Thomas Godsk Larsen

’’Hvis bare én af dem  
får lukket Bibelen op,  
og de føler, den har  
noget at sige dem  
i deres liv,  
er det fantastisk.

Foto: Laurynas Aravicius
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Af Thomas Godsk Larsen

Kvinder og mænd lever under slavelignende tilstande i Danmark. 
De er blevet lokket til Danmark under falske løfter om arbejde, 
men når de kommer til Danmark, viser virkeligheden sig at være 
en anden. De skal nu arbejde en urealistisk stor gæld for rejsen af 
til bagmændene ved prostitution, opslidende rengøring eller ved at 
medvirke til kriminalitet så som salg af stoffer.

Situationen kan synes håbløs for de handlede, men når de  
møder Bibelen, vender håbet tilbage, fortæller socialarbejder i 
HopeNow, Mercy Obade. 

HopeNow laver opsøgende arbejde på gaden, men også i asyl-
centre og fængsler, for at finde og hjælpe handlede mænd og  
kvinder i Danmark. Og selv om bibelforkyndelse ikke er målet med 
arbejdet, og Bibelen ikke bringes på bane uopfordret, kommer den 
ofte til at spille en meget vigtig rolle:

”Mange afrikanerne er opvokset med en dyb tro, så for dem er 
det naturligt, at vi beder sammen og læser i Bibelen, når jeg  
besøger dem i fængslet.”

Mange af de handlede kommer fra Nigeria, men HopeNow møder 
kvinder og mænd fra lande i såvel Vest- som Østafrika. De senere 
år er der også kommet folk til fra Østeuropa, Asien og Sydamerika.

Mercy Obade bliver mødt med stor taknemmelighed, når hun 
kan forære indsatte en bibel, og de kan understrege deres ynd-
lingsskriftsteder:

”Især Salmernes Bog giver dem trøst og styrke. Ordene fra Bibe-
len giver dem nyt håb og er trædesten for den traumebehandling, 
vi også yder. Når jeg spørger dem, hvad der giver dem styrke og tro 
på, at livet kan forandre sig til det bedre, svarer de, at det gør 
Gud.”

Mercy Obade har været tilknyttet HopeNow i otte år, de første fem 
år som frivillig og nu som ansat socialarbejder. Hun anslår, at hun 
hen over en måned er i kontakt med cirka 30 mænd og kvinder, 
nogle som en del af et længere rådgivningsforløb, andre med kort-
varig kontakt. I 2012 var hun selv en af de kvinder, HopeNow kon-
taktede i fængslet. Hun var blevet anholdt, fordi hun som handlet 
kvinde var blevet tvunget til at arbejde illegalt. Med HopeNow’s 
hjælp, sine bønner til Gud og en stærk tro på, at Gud havde en 
plan for hendes liv, blev hun løftet ud af mørket og er i dag, som 
HopeNow’s stifter og leder Michelle Mildwater siger, ”et lys for  
andre”. Selv siger hun, at hendes liv begyndte under de 40 dage i 
fængsel:

”Det var der, min dør blev åbnet. Jeg er taknemmelig over, at jeg 
kan være med til at åbne den for andre, og jeg gør det gerne ved at 
dele mine egne erfaringer – og Bibelens ord om håb og nyt liv.”

 Bibelen  
 giver  

 håb om  
 en bedre  

 fremtid  

Socialarbejder blandt prostituerede: 

Ofre for menneskehandel  
i Danmark efterspørger 

Bibelen, fordi den giver dem 
håb og styrke, fortæller 

Mercy Obade. 
Det er hendes egen  

historie et vidnesbyrd om.

BIBELARBEJDE I DANMARK  

Mange afrikanerne er op-
vokset med en dyb tro,  
så for dem er det naturligt, 
at vi beder sammen og 
læser i Bibelen, når jeg  
besøger dem i fængslet.

’’
Foto: Pixabay
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❶ Hvor mange dage blev Jesus fristet af  
Satan i ørkenen ifølge Markusevangeliet?  
(Markusevangeliet kapitel 1, vers 13).

A) 7
E) 40
K) 50

❷  Abraham skal ifølge 1. Mosebog holde  
pagten med Gud ved at lade alle drengebørn  
i sin slægt omskære, men på hvilken dag?  
(1. Mosebog kapitel 17, vers 12).

S) 8. dagen
V)  16. dagen
O)  24. dagen

❸  Hvor mange beseglede er der ifølge  
Johannes’ Åbenbaring ud af Israels stammer? 
(Johannes’ Åbenbaring kapitel 7, vers 4).

R)  12.000
A)  24.000
K)  144.000

❹ I Eden udsprang en flod, der vandede  
haven, men hvor mange strømme delte den 
sig i ifølge 1. Mosebog? (1. Mosebog kapitel 2, 
vers 10).

N)  3
A)  4
S)  5

❺ På hvilket tidspunkt af dagen ser Corneli-
us ifølge Apostlenes Gerninger Guds engel i et 
syn? (Apostlenes Gerninger kapitel 10, vers 3).

G)  Syvende time
T)  Niende time
F)  Ellevte time

❻  Ifølge 1. Mosebog blev mændene i Adams 
slægt meget gamle. Hvor mange år levede 
Metusalem? (1. Mosebog kapitel 5, vers 27).

Æ)  777 år
O)  969 år
E)  1021 år

❼ Ifølge Johannesevangeliet sagde Pilatus 
til jøderne: ”Her er jeres konge!”, da han førte  
Jesus ud af borgen, men på hvilken dag skete 
det? (Johannesevangeliet kapitel 19, vers 14).

L) Forberedelsesdagen til påsken ved den  
 sjette time
I) Sabbatsdagen ved timen efter solopgang
S) Løvhyttefesten den femtende dag i den  
 syvende måned 

❽ Hvor mange apostle nævnes i Matthæus-
evangeliet ved navn? (Matthæusevangeliet 
kapitel 10, vers 2).

K)  10
I)  11
O)  12

❾  Hvor mange år tjente Jakob hos Laban, før 
han ifølge 1. Mosebog fik Lea som hustru?  
(1. Mosebog kapitel 29, vers 20-30).

U)  7
G)  14
E)  21

❿  Hvor mange gange fornægter Peter  
ifølge Markusevangeliet Jesus? (Markus-
evangeliet kapitel 14, vers 72).

I)  3
M)  6 
T)  9

Da sønnen fik en livstruende cancersygdom, 
rakte forfatter, filminstruktør og skuespiller  
Anne-Grethe Bjarup Riis ud efter Gud. Særligt 

ét sted i Bibelen genfinder hun den altomfavnende kærlig-
hed, hun mødte.

Bibelen er et skatkammer af visdom, en universel  
beretning om alt det, vi ved, men ikke kan sætte ord på. 
Om det, vi kun fornemmer, som vi så bliver bekræftet og 
styrket i. En omfattende fortælling, som man kan gå på 
opdagelse i, hvor vi bliver klogere på os selv og klogere på 
vores medmennesker og deres indbyrdes forhold.

Da min søn Gilbert fik en livstruende cancersygdom, 
rakte jeg ikke direkte ud efter Bibelen. Jeg rakte ud efter 
Gud. Gud som et altomfavnende gode, en mere udefiner-
bar ressource af helende lys og kærligt fællesskab.

Jeg pålagde Gud den opgave at løse min kummerlige  
situation, befri Gilbert for al den konkrete smerte og mig 
for mine voldsomme angstfyldte bekymringer for, at dø-
den skulle tage Gilbert. Det lindrede mig, gjorde mig mere 
rolig og mindre ensom.

Når alt er mørkt og sorgrigt, læser jeg Paulus’ Første 
Brev til Korintherne, kapitel 13, vers 1-13, hvor det i vers 
4-7 hedder:

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er 
mild, den misunder ikke, kærligheden 
praler ikke, bilder sig ikke noget ind.  Den 
gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, 
hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den 
finder ikke sin glæde i uretten, men  
glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, 
tror alt, håber alt, udholder alt.
Så dukker kærligheden op, og hvis jeg erfarer, at jeg sta-
dig ikke mærker kærlighed, styrker versene mig alligevel, 
for jeg bliver mindet om, at det er en lige så stor glæde at 
give kærligheden. Og så bliver livet lyst og giver mening 
igen.

MIT YNDLINGSBIBELVERS

GIV BIBELEN VIDERE
Betænk Bibelselskabet i dit testamente
Gratis rådgivning, når du betænker Bibelselskabet. Kontakt os på 33 12 78 35, så vil du blive 
ringet op. Du kan også maile dit navn og telefonnummer til arv@bibelselskabet.dk

’’
Indsæt bogstaverne fra de rigtige svar, og dan kodeordet:    

Send kodeordet til bibelquiz@bibelselskabet.dk senest den 26. april, og deltag i konkurrencen  
om fem gavekort a 300 kr. til Bibelselskabets boghandel. Vinderne får direkte besked. 

1      2      3      4      5      6     7      8      9     1 0

Foto: Isak Hoffmeyer

Foto: Pixabay

QUIZ 
BIBELENS TAL OG TIDER

Ti Bud, syv skabelsesdage, fire evangelier og én treenig Gud. Bibelen er ”så gammel som Metusalem”, men har du egentlig 
styr på Bibelens tal og tider? Svar på spørgsmålene, og find frem til kodeordet. Ud for hver svarmulighed er der et bogstav. 

Svarer du rigtigt på spørgsmålene, danner bogstaverne tilsammen kodeordet. Find svarene ud fra teksthenvisninger 
til 1992-oversættelsen af Bibelen – du kan finde den online på bibelselskabet.dk.’’Bibelen er  

et skatkammer  
af visdom.
A N N E-G R E T H E B J A R U P R I I S
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I 2020 lykkedes det Bibelselskabet at uddele bibler til syge, fattige  
og udsatte børn i store dele af verden. Det vil vi gerne blive ved med. 
Behovet er stort, men vi har brug for din hjælp.

STØT med et engangsbeløb på MobilePay 62903  
eller bank: Reg.nr. 3001, kontonr. 9000488. Mrk. ’Verdens børn’.

TAK FOR DIN STØTTE!

Millioner af kristne 
har ikke råd til at 
give deres børn  
en bibel

DU KAN NEMT TILMELDE DIG som fast støtte til bibelarbejdet ved at 
udfylde vedlagte folder og sende den til os. Portoen er betalt. Det kan 
også gøres online på www.bibelselskabet.dk/stoetfast.

SOM FAST STØTTE hjælper du Bibelselskabet med at sikre en  
kontinuerlig indsats i verdens brændpunkter og samtidig holde 
administrationsomkostningerne på et minimum. Det sparer os tid  
og penge, som i stedet kan gå til dem, der har mest brug for det.

BIBLER TIL  

VERDENS BØRN

Foto: De Forenede Bibelselskaber

MobilePay 62903

Bliv fast giver



GIV DIN STØTTE HER 
REG.NR. 3001, KONTONR. 9 00 04 88 · MÆRKET  ‘BIBLER TIL DANMARK’
BESØG VORES HJEMMESIDE OG STØT FAST:   
WWW.BIBELSELSKABET.DK/STOETFAST
KOMMER DER FLERE MIDLER IND, END DER ER BRUG FOR, GÅR OVERSKUDDET TIL LIGNENDE PROJEKTER.
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BIBLER TIL DANMARKS                
UDSATTE

ELLERMOBILEPAY  62903

Bibelselskabet får året rundt 
henvendelser fra omsorgs-
personer og præster, som  
efterspørger Bibelen til trøst,  
refleksion, fornyet håb og  
livsmod for patienter, veteraner,  
udsatte familier, flygtninge,  
asylansøgere, hjemløse,  
fængslede og prostituerede. 

Det ønske vil vi gerne blive  
ved med at opfylde, men det 
kan kun ske med støtte fra dig.  
På forhånd tusind tak!


