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Detta foto är från en Katolsk kyrka!!!  
Detta avslöjar ytterligare Dagens 
Ekumeniska ställning! 

 

 

 

 

Foto: Bernat Armangue, TT  

Nyheter 

Det kristna hoppet ska märkas under Sotji-OS 

Den kristna närvaron kommer att vara påtaglig under OS i Sotji.Flera organisationer är på plats för att på 
olika sätt berätta om det kristna hoppet. 

I morgon invigs OS i Sotji. De tjugoförsta vinterspelen genom tiderna och det allra första i Ryssland. 

I fokus står atleterna och deras prestationer. Men samtidigt som atleterna tävlar om medaljerna pågår en aktivitet av 
ett helt annat slag. 

Det handlar om alla de utåtriktade satsningarna under vinterspelen. Och de är många. En är Engage Sochi, ett initiativ 
av missionsorganisationen International Mission Board. 

– Vi säger att vi vill nå människor i Sotji före, under och efter OS, berättar missionsstrategen Marc Ira Hooks för 
christiantelegraph.com. 

Det vill få kontakt med så många besökare som möjligt under OS-veckorna. Därför kommer team med volontärer att 
vara på plats. 

Arbetat i två år 

Flera av teamen är inriktade på olika konstarter. Däribland en manskör, ett bluegrassband, en dramagrupp och en 
clowngrupp. 

De kommer att uppträda, prata om Gud och bygga relationer med människor, men när OS är slut åker de hem igen. 

– Att på det sättet så ut evangeliet till massorna är bra men räcker inte. Om det ska bli resultat behövs ett mera 
långsiktigt arbete, menar Marc Ira Hooks. 

I två år har man arbetat med målet att plantera nya församlingar i Sotji och det arbetet fortsätter när OS är över. 

http://www.dagen.se/nyheter/det-kristna-hoppet-ska-markas-under-sotji-os/


– På vintern finns vi på skidorterna uppe i bergen och på somrarna är vi på badstränderna och i stan. Vi finns där 
människorna är. 

”Lätt att berätta om Gud” 

Ett annan utåtriktad satsning står Athletes in Action för. Också den når längre än enbart den korta tid OS pågår. 

– För femton år sedan startade vi ett program där lokala idrottspastorer arbetar för oss i sina städer och regioner. Nu 
har vi 35 representanter i 22 ryska städer, berättar Victor Podluzhny. 

Han arbetar för AiA i Ryssland och kom till tro genom en grupp idrottsmissionärer från USA med Carl Dambman i 
spetsen, som arbetade i Ryssland i många år. 

– Sport är mycket viktigt för det ryska folket, så det är ganska lätt för oss att berätta om Gud för många som bor här. 

– Också efter OS vill vi fortsätta att bygga relationer med atleter och idrottsfolk, säger Victor Podluzhny till 
athletesinaction.org. 

Ytterligare en organisation som förbereder sig inför OS är Soar International Ministries, som samarbetar med Ryska 
inlandsmissionen. 

– Flera team från USA kommer att vara på plats och de ska arbeta tillsammans med lokala församlingar, berättar Dick 
Page. 

Målgruppen är framför allt de som bor i Sotji. Genom så kallade fun zones, kafé och olika aktiviteter, som 
utomhuslekar, hoppas man att nå ut med det kristna budskapet, uppger christianweek.org. 

Tre Interfaith Centers 

Men också de aktiva atleterna får sina andliga behov tillfredsställda. Tre Interfaith Centers kommer att finnas i OS-
byarna. 

Präster, pastorer och kaplaner inom de fem största världsreligionerna – kristendom, judendom, islam, buddhism och 
hinduism – finns tillgängliga där. 

– Över ett hundra präster kommer att vara i tjänst och erbjuda andlig och psykologisk hjälp för deltagare i OS och 
Paralympics, uppger presstjänsten i Sotji till Interfax. 

 

 

 

 



 Fakta: Några kristna idrottare i Sotji 
 

 Rebekah Bradford, skridsko 

 

 Kelly Clark, snowboard 

 

 Katie Eberling, bob 

 

 Dan Hamhuis, ishockey                                             
                         http://rcav.org/uploadedFiles/VT%20press%20release%20edited.pdf 
            Catholics uniting with other Christians for July 1 rally  Katoliker förenar sig med andra kristna för massmöte 1 juli 
            - - - 
           Various local celebrities including Vancouver Canuck Dan Hamhuis, CTV’s Mi-Jung Lee, and B.C. Lion Mark Washington have 
           recorded promotional videos to support the event.   
           Olika lokala kändisar inklusive Vancouver Canuck Dan Hamhuis, CTV: s Mi-Jung Lee, och BC Lion Mark Washington har spelat  

                              in reklamvideor för att stödja evenemanget.        = HM... TROLIGTVIS KATOLIK... 
 

 Elana Meyers, bob 

 

 Lolo Jones, bob 

 

 Yu-Na Kim, konståkning  = KATOLIK! 
               http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Yuna  
        Yuna became a Roman Catholic in 2008 after she was healed from severe skating injuries incurred in 2006-2007 
          from a devout Catholic doctor and wearing a Miraculous Medal on her skating outfit she received from a nun during 
          the 2007 World Figure Skating Championships.

[20]
 Her Confirmation name is Stella from "Stella Maris" in Latin, 

          meaning Our Lady, Star of the Sea, an ancient title of The Blessed Virgin Mary. She makes the Sign of the Cross and 
          wears a rosary ring during competitions. In 2012 Yuna donated ₩70 million (approximately $59,300) to a Catholic 
          charity. The money will be  used to build  100 schools in South Sudan.

[21]        
      .... VAD JAG SKULLE KALLA EN ”HÄNGIVEN KATOLIK”! 
 

 Trevor Marsicano, skridsko 

 

 Gigi Marvin, ishockey 

 

 Brock Kreitzburg, bob 

 

 Dallas Robinson, bob 

 

 Jilleanne Rookard, skridsko  = KATOLIK! 
         http://en.wikipedia.org/wiki/St._Mary_Catholic_Central_High_School  - St. Mary Catholic Central High School 
                     ---     Notable alumni      Noterbara före detta elever 

 Jilleanne Rookard, US Olympic Speed Skater 

  http://www.smccmonroe.com/s/1450/images/editor_documents/smcc-booklet_2011-12_3lowres.pdf 

  På sidan 3 under "History and Tradition" finns hennes namn & foto... 
  Om hon inte var katolik så skulle skolan aldrig få tillstånd att använda hennes  
  namn i sin marknadsföring!  

 

 Brock Kreitzburg, bob 

 

 Dallas Robinson, bob 

 

 Gigi Marvin, ishockey 

Bl.a.: 

 

Vid en snabbkoll så fann jag flera katoliker bland 

dessa s.k. ”kristna idrottare i Sotji” – som tidningen 

Dagen vill framhäva i artikeln...   

Både intressant & avslöjande... man kan se åt vilket 

håll tidningen Dagen vill dra sina läsare... 
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 Lyndon Rush, bob 

 

 Anne Schleper, ishockey  = KATOLIK! 
                        http://www.catholicnews.com/data/briefs/cns/20140117.htm  -  Catholic News Service 
   Minnesota hockey Olympian connects faith and competition 
   ST. CLOUD, Minn. (CNS) -- In the midst of final preparations for the Olympics, U.S. women's hockey player 
   Anne Schleper said faith definitely plays a role in her games. In an interview three weeks before the opening 
   ceremony of the Winter Games in Sochi, Russia, Schleper, a Catholic who is a native of St. Cloud, said it 
   would be easy to idolize the evaluation of her coaches or a potential medal around her neck. But she is 
   humbled to remind herself that she plays to glorify God. "I wouldn't be following his will if I wasn't inviting 
   him to the rink also," said the 23-year-old, an alumna of Cathedral High School and St. Elizabeth Ann Seton 
   School in St. Cloud. "Life goes too fast to try and please another human or to work tirelessly for an item that 
   will eventually perish," she told The Visitor, newspaper of the St. Cloud Diocese. "There is freedom in my life 
   and in my play when I fix my eyes on Jesus and not on this world." Schleper, who was named to the U.S. 
   women's Olympic hockey team roster Jan. 1, began playing hockey at age 4 in the pre-kindergarten 
   program at the St. Cloud Municipal Athletic Complex. Today, hockey is her job, but it's one she loves, she 
   said.        En före detta elev från Cathedral High School och St. Elizabeth Ann Seton School i St. Cloud. 
              http://www.cathedralcrusaders.org/      -      http://www.seasmn.org/  

 

 Lauryn Williams, bob 

 

 Jinelle Zaugg-Siergiej, ishockey 

 

 Fotnot: Samtliga kommer från USA, utom Dan Hamhuis och Lyndon Rush som tävlar för Kanada          

       och Yuna Kim som kommer från Sydkorea. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_High_School_(St._Cloud,_Minnesota) 
 

= KATOLSKA SKOLOR... 
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