
Bogomtale: 

 

 

Den bedste kristne roman, jeg har læst 

 

 

 

Ord: Ásbjørn Jacobsen 

 

   "Om lidt - Roman fra en ikke så fjern fremtid", er en meget velskrevet og spændende roman. 

Forfatteren, Jørgen Hedager Nielsen, har med velvalgte ord formået at illustrere, hvordan det 

kan komme til at blive i de sidste tider eller i den nærmeste fremtid. Jørgen har blandt andet 

arbejdet som journalist og forlagsleder for Indre Mission.  

 

  Romanen handler om Emil, som studerer teologi i Aarhus. Mens han er i Jerusalem i et halvt 

år, bliver han forelsket i pigen, Rachel, som er ortodoks jøde. Da han vender hjem igen til 

Danmark, har meget ændret sig til det værre. En ny lov er trådt i kraft, hvis formål er at fremme 

tolerance, og Danmark er blevet et kontrolsamfund, hvor særlig de kristne får problemer. Det 

er blevet strafbart at sige sin mening om traditionelle kristne synspunkter, og de kristne bliver 

forfulgt.  

 

   Alt dette nye medfører, at Emil bliver interesseret i de bibelske profetier om de sidste tider 

og Jesu genkomst. Samtidig er der store udfordringer i hans familie. Forbindelsen til faderen 

er problematisk. Hans søsters firma er i vanskeligheder, og en anden søster er hjerneskadet. Og 

så er der forbindelsen til kæresten Rachel i Israel. 

 

   Man kan måske spørge sig selv, om forfatterens fortælling er virkelighedsfjern, eller det kan 

tænkes, at begivenhederne i romanen kan foregå i virkeligheden. Det må læseren selv vurdere. 

 

   Jeg synes, at bogen er velskrevet, letlæselig, spændende, underholdende og lærerig, og jeg 

giver den min bedste anbefaling. Forfatteren formår, med velvalgte ord og stor viden om de 

bibelske profetier om de sidste tider, Israel, jødefolket og dagens samfund i hjemlandet, at 

fange læseren fra første til sidste side. Og de allerfleste unge og ældre kan få noget ud af at 

læse bogen. 
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