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Matt 28, 16-20
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Vi er skabt til at leve i fællesskab med andre. Du
og jeg kan ikke være Jesu efterfølgere alene, vi
må være det i fællesskab med hinanden. Når vi
er sammen med andre, kan vi blive både opmuntrede og udfordrede, og de to ting er essentielle
for vores kristne vandring. Når det er svært, har vi
brug for opmuntring. Når vi går i stå, har vi brug
for at blive udfordrede. Det er også sådan, Jesus
møder os. Han kalder os til at leve vores liv, så vi
afspejler Ham, og han lover samtidig at være med
hele vejen.
I dette blad kan du læse om Silvana, der netop i
fællesskabet fandt både tro og håb. Også broder
Rajesh planter menigheder i fællesskab med andre. Da han blev forfulgt, havde han brug for støtte
og opmuntring, og samtidig tog han udfordringen
op om at ”gøre alle folkeslagene til mine disciple”
ved at plante nye menigheder. I Aktiv Mission ved
vi, at mennesker har brug for økonomisk støtte og

åndelig opmuntring, men også for udfordring til at
tænke nyt. Derfor støtter vi missionale bevægelser
og nytænkende kristne initiativer. Vi glæder os over
at se menighedsfællesskaber vokse og se liv, der
forvandles.
Lad os hver især tænke over, om vi lever i fællesskaber med kristne brødre og søstre, hvor vi opmuntrer og udfordrer hinanden. Kun på den måde
kan vi opleve at vokse som efterfølgere af Jesus.
Tak for din støtte.

René Hartzner, generalsekretær
Aktiv Mission

Forsidefoto: Den unge pige Silvana Cara sammen med sine nye venner fra Aktiv Missions albanske partnerorganisation Mission
Possible. Silvana, der er lam, har fået et nyt liv, efter at hun er begyndt at komme i organisationens kristne aktivitetscenter.

RUSLAND

3

”Kun den, der har passeret helvede,

kan fortælle andre om det”

Af Lucy Alekseeva, projektkoordinator for Drusjki

Drusjki havde inviteret en gruppe tidligere narkomaner med til
koncerten i efteråret, så de kunne fortælle deres historie.

og interessant liv og samtidig forhåbentlig finder Jesus Kristus.
Det er ikke noget let arbejde for os, for alt for mange unge
dør stadig på grund af stoﬀer. Men
som kristne har vi ikke noget valg,
vi er nødt til at gøre noget.” Drusjki
kæmper for at nedbringe antallet af
unge russere, der dør som følge af
stofmisbrug.

”En af dem fortalte, at han havde været heroinmisbruger i 12
år og clean i tre år. På grund af sit misbrug, har han ikke set
sin datter i 14 år, og familien nægter at se ham eller tale med
ham. Han græd, mens han fortalte sin historie, og det var der
også flere i salen, der gjorde,” fortæller Lucy Alekseeva, der er
projektkoordinator for bandet.

Den tekniske skoles unge er en særlig
udsat gruppe, og derfor har Drusjki
lagt ekstra meget energi i at få et
nært og varmt forhold til lærere og
elever. Det er ottende gang, at Drujski
optræder for eleverne.

Koncerten foregik på en teknisk skole for unge forældreløse
i Skt. Petersborg. 120 tilskuere hørte et udpluk af sange fra
Drusjkis 12 albums, så en dokumentarfilm og talte med bandet
og de tidligere narkomaner.

Valentina Vladimirovna er skoleleder.
”Vores unge er alle forældreløse, og
de har brug for gode forbilleder og spirituel ledelse. Jeg kan
tydeligt mærke, at koncerterne engagerer dem. Musikken, de
dybe tekster, de gode videoer og frem for alt deres personlige
historier, gør budskabet meget overbevisende.”

Flere af tilskuerne græd, da det kristne russiske band
Drusjki holdt koncert for unge forældreløse i Skt.
Petersborg.

”Under koncerten går der en bølge af forskellige følelser gennem publikum: Glæde, sorg, nysgerrighed og koncentration,”
fortæller Lucy Alekseeva, og fortsætter: ”Gennem vores musik
fortæller vi de unge, hvilken destruktiv og uigenkaldelig indflydelse, stoﬀer har på kroppen. Vi hjælper dem med at skabe
sig en sund kristen tilværelse, så de bliver i stand til at få et rigt

Læs mere om Drusjki og hør musikken på www.drusjki.ru

Valentina Vladimirovna,
leder af teknisk skole
for forældreløse i Skt.
Petersborg, og en stor
fan af Drusjki.
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”Under koncerten går der
en bølge af forskellige
følelser gennem publikum:
Glæde, sorg, nysgerrighed
og koncentration.

Arkivfoto
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De unges egen oplevelse af Drusjkis koncert:
Måske holder jeg op med at ryge
Maxim, 16 år og førsteårsstuderende
på mekanikerlinien:

Jeg troede kun, det var bedstemødre, der gik i kirke
Egor, 16 år og studerende på teknisk skole:

”For at være helt ærlig, så tænkte jeg
først, at koncerten ikke var noget for
mig. Men nu fortryder jeg ikke, at jeg
deltog. Som 16-årig vil man jo gerne
prøve alt muligt.”

”Det var noget rigtig god musik. Jeg
elsker at høre musik, og jeg synes,
guitaristen Druzhkov spillede rigtig
godt. Jeg var overrasket over, at alle
i bandet er kristne, for jeg troede
kun, at det var bedstemødre, der
gik i kirke.”

Vil det, du så og hørte til koncerten, få
dine venner og dig til at lade være med
at tage stoﬀer?
”Faktisk troede jeg ikke, at stoﬀer kunne
have så alvorlige konsekvenser. Nogle
af de drenge og piger, jeg kender, ryger
marihuana og tager piller, når de er på
diskotek. Men de tidligere narkomaners budskab overraskede mig og fik
mig til at ændre mening. Måske vil jeg
endda selv holde op med at ryge.”

Man er bagud, hvis man ikke drikker
Nastya, 16 år, læser til sekretær:
”Når man er ung, bliver man opfattet som
bagud, svag og ikke særlig smart, hvis man
ikke drikker og ryger. Derfor er det vigtigt at
kende sandheden om stoﬀer, så man kan
undgå at blive narkoman og dø tidligt, sådan
som der blev fortalt om.”
Vil du dele budskabet med dine venner?
”Ja! En af mine nære venner kender en fyr,
der er narkoman, og han prøver hele tiden
at overtale hende til at være med. Jeg fik
noget rigtig godt informationsmateriale til
koncerten, hvor der også er adresser og telefonnumre til, hvor man kan få hjælp.”
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En landsby i
Indien, som
den Rajesh
kommer fra.

INDIEN

Fra udstødt

til menighedsleder

Livet som kristen har givet store udfordringer for broder Rajesh.
Hans brors hus blev ødelagt, og hele familien udstødt af landsbyens fællesskab. Trods det har han stået fast.
Broder Rajesh blev kristen efter at have fået undervisning hos Aktiv Missions
indiske partner. I begyndelsen arbejdede han fra tidlig morgen til sen aften
som landarbejder, men han fandt alligevel overskud til at være passioneret i
arbejdet med de mennesker omkring ham, som ikke havde hørt evangeliet.
Rajesh, der er gift og far til to små drenge, har været udsat for grov forfølgelse
på grund af sin tro. På et tidspunkt blev han uretmæssigt beskyldt for at have
skændet det lokale tempel, og en horde af vrede landsbyboere ødelagde
derfor hans brors hus. Herefter blev hele familien udstødt af landsbyfællesskabet, indtil stemningen var kølet af. Men Rajesh gav ikke op.

Det startede under et træ

I starten mødtes Rajesh med andre troende under et træ, og de fik på den
måde en følelse af sammenhørighed og fællesskab. Senere blev han tilbudt
brugsret til en bygning, der tilhører lokaladministrationen i landsbyen, så han
kunnet åbne et læringscenter. I huset kan landsbyens beboere komme og få
hjælp til hverdagsproblemer, og samtidig hører de om Jesus. På denne måde
har Rajesh på ti måneder plantet seks husmenigheder.
Han er nu leder af læringscentret på fuld tid og tjener Herren ved at tjene sine
landsbyfæller.
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De kristne i Indien
• Aktiv Missions partnerorganisation Assi
er en af de drivende kræfter i forhold til
den voksende vækkelse i Indien.
• Flere end fire millioner nyomvendte
er nu tilknyttet Aktiv Missions indiske
partners arbejde.
• De nye kristne har brug for støtte til at
leve som disciple i det primært hinduistiske Indien.

Hvad er et læringscenter?
Når Aktiv Missions partner Assi begynder at arbejde i et område, sker det ofte
gennem åbningen af lokale læringscentre. Centrene rådgiver om uddannelse
og juridiske spørgsmål, der afholdes
oplysningskampagner for at bekæmpe
sociale problemer, og der er forskellige
aktiviteter for unge.
Læringscentrene er med til at opbygge
tilliden mellem lokalbefolkningen og
organisationen. Det åbner muligheden
for at dele evangeliet med dem, der viser interesse for det, og det munder ofte
ud i, at der plantes et antal husmenigheder i den pågældende landsby.

INDIEN
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Sunil blev nr. 1

takket være Jesus

Da Sunil gik til optagelsesprøve på ingeniørstudiet, forløb det ikke helt så nemt, som han havde troet. Alligevel
oplevede han, at Gud var trofast mod ham.
Sunil er en ung mand fra et lille indisk hyrdesamfund. Hans
familie er fattige bønder og blev kristne, da Sunil var lille. Da
Aktiv Missions partner begyndte at arbejde med de unge i
hans lokalsamfund gennem et læringscenter, fik 20-årige Sunil
et dybere og mere aktivt forhold til sin tro.
Hans tro blev yderligere styrket, da lederne af centret gav
ham mulighed for at deltage i en stor ungdomskonference for
kristne i hovedstaden Delhi, hvilket er en oplevelse, der er helt
usædvanlig for unge fra fattige familier på landet. Den indiske
partner udfører både socialt arbejde og forkyndelse blandt
de fattigste, og ungdomskonferencens formål var at samle de
unge, som er blevet rådgivet af organisationen og give dem et
fællesskab. Konferencen var meget inspirerende for Sunil, som
her mødte andre unge kristne fra hele landet, som han kunne
dele sin tro med.

Forkerte spørgsmål

Lederne opmuntrede også Sunil til at læse videre, og det var
en af grundene til, at han nåede frem til optagelsesprøven på
ingeniørstudiet. Sunil har tit sagt ”Kun Jesus kan give mig succes i livet” og under optagelsesprøven, fik han virkelig brug for

Guds hjælp. En halv time inde i prøven opdagede Sunil til sin
skræk, at han var begyndt at besvare spørgsmålene til en helt
anden uddannelse, end den han havde søgt optagelse på.
Han skyndte sig at gå i gang med den rigtige besvarelse, og
da resultatet kom, viste det sig, at han var blevet nr. 1 i hele sin
stat, der ligger i det nordlige Indien!
Sunil er den første i sin familie, der får en videregående uddannelse og på grund af det flotte resultat, får han nu sin universitetsuddannelse gratis. I Indien betyder det, at han kan få et
velbetalt job og på den måde forsørge sig selv og sin familie.
Da han, foran hele gymnasiet, blev spurgt, hvad hemmelig
heden bag hans succes var, sagde han: ”Det skete alt sammen
takket være Jesus”.

Kun Jesus kan give
mig succes i livet
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En smilende Sunil foran
familiens lille hus i
landsbyen.

ALBANIEN
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Silvana

fik livet tilbage

Af Besa Shapllo, leder af Aktiv Missions partnerorganisation
i Albanien
25-årige Silvana Cara mistede følelsen i sine ben, da
hun var bare 8 år gammel. Siden har hun være lam og
siddet i kørestol. Det har givet hende dybe ar i sjælen.
”I alle disse år har jeg levet i ensomhed. Det var, som om intet
eksisterede rundt om mig, og alt var forbi.” Sådan beskriver
Silvana sit liv med handicap, før hun mødte Aktiv Missions
partner og herigennem Gud.
En smuk efterårsdag for fire måneder siden ændrede Silvanas
liv sig fuldstændigt, da hun fik besøg af to unge piger fra Aktiv
Missions partner i Albanien:
”De kom for at tage mål til en ny kørestol,” fortæller Silvana og
fortsætter: ”Men de satte sig også ned og snakkede med mig,
som om vi havde kendt hinanden altid. På det tidspunkt kunne
jeg slet ikke huske, hvornår jeg sidst havde talt med andre
end min familie på den varme og venlige måde. Og før de
gik, inviterede de mig til fredagskirke-klubben i Hope Centret.
Det ligger lige i nærheden af mit hjem – jeg havde bare aldrig
været der.”

”Om fredagen lever jeg et liv som alle andre”

Fra denne dag åbnede en ny verden sig for Silvana, og hun
begyndte at komme til fredagskirkeklubben i Hope Centret, et
kristent aktivitetscenter, som drives af Aktiv Missions partner.

”Det blev starten til min genopvågning. Gud lod mit liv tage en
ny retning, og siden da har fredag været en dag, som jeg ser
frem til med særlig glæde, fordi det er den dag, jeg kommer ud
af huset og lever et liv som alle andre. I fredagskirke-klubben
har jeg også fået venner. Det har jeg aldrig haft før,” forklarer
Silvana.
Kort efter blev Silvana inviteret til at deltage i fire dages træningslejr for mennesker med handicap. Formålet var at lære at
klare de mest basale behov selv.
”Det var en fantastisk tur, hvor jeg nød hvert minut,” erindrer
hun.
Turen betød også, at Silvana blev mere selvhjulpen, og at hun
derfor nu er mindre afhængig af sin families hjælp.

En kærlighed, der tilgiver uden at få noget igen

Et af højdepunkterne i Silvanas nye liv var Hope Centrets jule
arrangement:
“Jeg havde hørt om højtiden i fjernsynet, men jeg havde aldrig
troet, at jeg skulle deltage selv,” siger hun.
”Selvom jeg ikke selv kunne danse, var jeg ikke ked af det, for
jeg følte, at mine venner dansede for mig. Et af de smukkeste
indslag var, da vores præst, pastor Piro, delte juleevangeliet
med os. Mens jeg lyttede, slog mit hjerte hårdt, og jeg fik en
helt ny følelse indeni: En barnekonge var født for at frelse verden fra sine synder, for at frelse mig og alle andre! Det var første
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gang, jeg hørte budskabet om en kærlighed så stor, at den
kan tilgive uden at få noget igen. Jeg takker Herren for denne
vidundelige og dyrebare gave og Hope Centret for at tage mig
med og dele denne dag med mig.”

Naboerne kendte ikke til Silvanas eksistens

Da pigerne fra Hope Centret begyndte at komme hos Silvana,
forbavsede det dem, at naboerne aldrig havde set hende. Mange
vidste ikke engang, at hun eksisterede. I nogle lande er det så
stor skam at have et barn med handicap, at barnet simpelthen
gemmes væk, så ikke engang naboerne kender til det.
Nu tager Silvana på ture med sin mor og sin svigerinde uden
at være bange for at blive set af fremmede.
”Mit fysiske handicap står ikke længere i vejen for mig, og jeg
har fået tro og håb for fremtiden. Min familie er også meget
taknemmelige, fordi de for første gang ikke lider sammen med
mig, fordi jeg er anderledes.
På grund af sit handicap har Silvana ingen uddannelse, men
hun har fået mod til at drømme om en fremtid. På Hope Centret
har hun fået adgang til bøger fra centerets bibliotek, og hun
elsker at læse. Hun er også begyndt at skrive digte for på den
måde at bearbejde og give udtryk for de svære oplevelser og
sin smerte.
”Jeg tror på, at der er en mening med alt, så jeg har besluttet at
være aktiv og ikke lade smerten få del i mine dage og i stedet
lade Gud lede mit liv med glæde og fred,”understreger Silvana.

Hope Centret i Albanien
Aktiv Mission støtter det kristne Hope Center i Albanien,
som ledes af vores partnerorganisation Mission Possible.
Centret tilbyder gratis lægehjælp, computer- og engelskundervisning, sykurser for kvinder, Alphakurser for
unge og meget mere. Aktiv Mission og Mission Possible
ønsker med centret at være Guds udstrakte arm til de
mennesker, der bor rundt om centeret. For mange børn
og voksne er centeret den eneste kilde til kærlighed og
omsorg.

Naboerne vidste
ikke, at der boede
en ung pige bag
den blå port.
Nu tager Silvana
på ture i kvarteret
med sin mor og
svigerinde eller
hun besøger
Hope Centret.

DE ARABISKE LANDE
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www.SAT7KIDS.com:

Et herligt online forum for kristne

Den arabiske tv-kanal SAT-7 KIDS’ hjemmeside har mange timers underholdning og læring for kristne arabiske
børn mellem 5 og 13 år. Disse børn kan ofte ikke gå ud
og møde andre kristne eller lære om Jesus udenfor deres
eget hjem. Derfor støtter Aktiv Mission deres arbejde.

”Ugens stjerne”

Kanalens unge seere portrætteres med navn og fritidsinteresser.
Forslag til Ugens stjerne får kanalen
fra sin populære Facebook-side med
flere end 18.000 likes, hvor børn opfordres til at poste navn og fritidsinteresser og på den måde deltage i
konkurrencen om at blive ugens
stjerne.

Sjove fakta fra Biblen, andagt, kend Jesus og masser af ”sjov og
ballade”. På www.sat7kids.org bliver man mødt af et hyggeligt
farverigt børneunivers, med masser af billedikoner og ”talende”
knapper, som fortæller, hvad der gemmer sig bag dem. Udover
klassikere som online spil, en børnequiz og smagsprøver på
Tv-programmer for børn, gemmer der sig seriøs kristendomsundervisning og vejledning i mange af sidens muligheder og
aktiviteter. Kanalens mål er at lære sine unge seere mere om
Guds kærlighed til dem og om hans plan for deres liv.

Vil du stråle for Jesus?

Under fanen ”andagt”, kan børnene finde
forhistorien til ”Ugens stjerne”. Her fortæller
SAT-7 KIDS om dengang, Moses fik de 10
bud af Gud og om, hvordan han strålede
bagefter. ”Vil du også stråle for Jesus?”
bliver børnene spurgt.

Fakta om SAT-7 KIDS:

Kanalen har 12 forskellige programserier, der kan ses via satelit eller via
hjemmesiden, der sendes 24 timer
i døgnet, syv dage om ugen.
Tv-kanalen SAT-7 KIDS er børneudgaven af kanalen SAT-7, som
sender kristent tv for voksne i
den arabiske verden og
Nordafrika.
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børn i Mellemøsten og Nordafrika

FAQ

Hvordan kan Gud være 3 i 1?

Hører Gud altid ens bønner?
Hvorfor må man ikke stjæle?
Hvorfor blev Jesus født i en stald?
Fanen ”Ofte stillede spørgsmål”
tager helt basale spørgsmål
op under emnerne ”biblen”,
”bøn”, ”Jesus” og ”Gud”.

Ugens bibelvers

”Lad de små børn
komme til mig, dem
må I ikke hindre, thi
Guds rige hører sådanne til” (Matt. 19,14).
Ugens bibelvers passer
godt til hjemmesidens ønske om at underholde og
give børn i en overvejende muslimsk verden et vindue
til Gud.

Sjove fakta fra Biblen og kend Jesus

”Biblens største kriger er Gideon. Med 300 mænd, 300
trompeter og Gud vandt han over 135.000 midjanitter”
fortæller ugens ”Sjove fakta fra biblen”. Under ”Kend Jesus”
fortælles i børnehøjde om Jesus og den frelse, han er
kommet med.

Lær om tal og bogstaver og om Gud og Jesus

Udover tekst og billeder kan børnene naturligvis
også se tv-udsendelser via hjemmesiden.
Tv-showet ”Alwan” kombinerer undervisning i tal,
figurer, farver og bogstaver for før-skolebørn med
viden om Gud og Jesus.
Børnene kan også få en godnathistorie foran computeren.
Rita sidder klar i pyjamas og læser historier fra biblen.
I programmet ”Søndagsskolen” vises klip fra forskellige
søndagsskoler. Programmet er dedikeret til børn, der
”ikke har mulighed for at komme i søndagskole, der
hvor de bor” og minder om, at ikke alle børn i den
arabiske verden frit kan gå i en fysisk
søndagsskole.
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Årsmøde

med russisk sang
Det kristne band Drusjki kom fra Rusland for underholde til Aktiv
Missions årsmøde i Karlslunde Strandkirke søndag den 17. marts.
De fremmødte på det årlige møde i marts fik en smagsprøve på den
musik, der i 2012 blev spillet for flere end 7.700 unge studerende, fængselsindsatte, narkomaner og alkoholikere i Skt. Petersborg, og som advarer
om misbrug og fortæller om vejen ud.
Foruden et spændende vidnesbyrd fra bandets medlemmer, bød årsmødet på gode resultater fra blandt andet Albanien, hvor Aktiv Missions
partnerorganisation har åbnet et bibliotek for mennesker i det belastede
kvarter Bathore, startet en kristen børneklub for 350 børn, styrket ungdomsarbejdet og meget mere.
Den samlede årsrapport med resultater for 2012 kan rekvireres ved at
kontakte Aktiv Mission på mail: aktivmission@aktivmission.org

Arkivfoto

Drusjki lagde vejen forbi Danmark i marts for blandt andet at synge og spille til Aktiv
Missions årsmøde. Arkivfoto.

Forbøn
for:

At flere ensomme børn og unge
i Albanien må møde omsorg og
finde nyt håb i evangeliet.

Se billeder fra årsmødet på Facebook
www.facebook.dk/aktivmission

De mange nye kristne i
Indien, som mange steder
bliver udsat for forfølgelse.

At flere børn i Mellemøsten må
vokse op med en tro på Jesus
Kristus.

Bruger du dit fradrag ?

REGLER OM CPR-NUMRE

SKATTEFRIHED FOR GAVER TIL AKTIV MISSION

Gaver til Aktiv Mission er skattefrie. Du kan trække dine gaver fra
på selvangivelsen efter de gældende regler:

15.000 KRONERS REGLEN

Når du giver en almindelig pengegave til Aktiv Mission, kan du trække
op til 15.000 kroner fra i skat.

GAVEBREVE

AKTIV MISSION
– hjælp til liv

Vil du støtte Aktiv Mission med mere end 15.000 kroner på årsbasis, er det en fordel at underskrive et gavebrev. Med et gavebrev
i hånden kan du give op til 15% af din årlige indkomst, dog altid
15.000 kroner. Hver eneste krone er skattefri. Et gavebrev forpligter
dig til at give et fast årligt beløb eller procentsats af din indkomst til
Aktiv Mission i 10 år. Kontakt venligst vores kontor, hvis du vil oprette
et gavebrev.

TESTAMENTARISKE GAVER

Aktiv Mission er berettiget til at modtage testamentariske gaver
uden at betale arveafgift. Vi står gerne til rådighed med gratis juridisk
bistand vedrørende testamenter, hvis du eller din familie ønsker det.

BS-tilmeldingsblanket

Navn

Aktiv Mission skal indberette alle fradragsberettigede gaver til SKAT
sammen med dit CPR-nummer for at du kan opnå fradrag. Du kan
oplyse os om dit CPR-nummer ved at ringe eller skrive til os. Vi
behandler selvfølgelig alle oplysninger fortroligt.
Kontakt venligst vores kontor, hvis du er i tvivl eller har brug for
yderligere oplysninger om reglerne.

SÅDAN STØTTER DU AKTIV MISSION

Der er flere måder at støtte Aktiv Mission på. Du kan vælge at
bruge girokortet på næste side eller indbetale din gave på gironummer 6 00 80 852. Du kan også overføre et beløb til vores
konto via netbank: Vores registreringsnummer er 3170, og vores
kontonummer er 41 30 10 81 21.
Ved at tænke langsigtet og støtte med et fast beløb via betalingsservice hver måned, hvert kvartal, hvert halve eller hele år gør du
det lettere for os at planlægge vores arbejde i fremtiden.

Aktiv Mission vil gerne hjælpe dig.

Kuponen sendes til: Aktiv Mission, Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup
Kuponen må gerne kopieres, hvis du ønsker ikke at klippe i bladet
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DANMARK

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Giro 6 00 80 852

Giro 6 00 80 852

Aktiv Mission

Aktiv Mission

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Skt. Lukas Vej 13
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Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
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Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er
bevis for, hvilket beløb du har betalt.

Din hjælp
gi´r liv.
Tak!

Afrives inden betaling

Præstens klumme

Er du en opvaskemaskine eller en støvsuger?
Af Agnethe Zimino, pens. sognepræst

Den sydafrikanske ærkebiskop og menneskerettighedsaktivist
Desmond Tutu citerer en anglikansk nonne ved navn søster
Margaret Magdalene, når han fortæller, at Jesus påtog sig de lidelser, han mødte, som en opvaskemaskine og ikke som en støvsuger.

I Aktiv Missions arbejde rundt i verden kommer menneskers nød
tæt ind på livet af alle, der er engageret. Det kan gøre ondt. Vi er
ofte magtesløse. Derfor skal bøn og arbejde høre nøje sammen, så
vi hele tiden får Guds hjælp til både at virke og at leve nær ham.

Desmond Tutu skriver: ”En støvsuger suger alt snavset op og efterlader det i posen, mens en opvaskemaskine renser alt skidtet
af for derefter straks at sende det ud gennem afløbet. Ligesom en
opvaskemaskine absorberede Jesus alt det, der kom til ham, for
derefter at give det videre til Faderen. ”

Så kan vi holde ud og holde af!

Vi skal gøre det samme.

