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Gud har et særligt hjerte

for de mest udstødte

”… Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme
herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så
sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så
mit hus kan blive fyldt.”
Lukas 14, 21-23
Aktiv Mission arbejder for
• at gøre værdifulde mennesker til
bevidste efterfølgere af Jesus Kristus.
Dette gøres ved at
• styrke missionale menigheder,
bevægelser og deres ledere.
• fremme læring på tværs af grænser,
nationale og kirkelige.
• støtte nytænkende kristne initiativer.
Aktiv Mission hjælper i dag i Albanien,
de arabiske lande, Indien, Polen og
Rusland.
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Hvis Gud holdt en fest, ville du så ikke gerne være
med? I bibelteksten læser vi om en fest, Herren vil
holde, men hvor alle de indbudte gæster har meldt
afbud. I stedet for at aflyse festen, indbyder Herren
de fattige og syge. Da det viser sig, at der er mere
plads, nøder han endnu flere til at komme.
Ville du selv invitere en hjemløs med til din fødselsdagsfest, hvis der var kommet et afbud? Det
kan være godt at stille sig selv det spørgsmål. Én
ting er sikkert: Gud ville invitere de fattige med i
første omgang. Han ønsker, at alle, og ikke mindst
de udstødte, møder hans kærlighed.
I dette blad kan du læse om Hope Festivalen i
Polen, hvor man fulgte Guds eksempel og reserverede VIP-pladserne til byens hjemløse. Du kan også
læse om SAT-7, som har besøgt Bagdad for at give
håb og opmuntring til de kristne irakere i den svære
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Forsidefoto: Drusjki på turné i Estland

situation, de står i, og du kan få et indblik i ASSIs
arbejde i Indien, hvor jeg snart rejser ned sammen
med en række danske kirkeledere. Jeg håber, at
bladets historier om at række ud til dem, som er
særligt udsatte, vil give dig håb og inspiration til
selv at invitere de udsatte, du møder, ind i dit liv.
Jeg vil gerne inviteres til Guds fest, og lige så meget
ønsker jeg, at alle andre skal deltage i festen!
Sammen kan vi invitere de mest udstødte ind til
fællesskab med Herren. Tak for din forbøn og støtte!

René Hartzner, generalsekretær
Aktiv Mission

RUSLAND
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Hjemløse
 på første række
Det russiske band Drusjki drog i begyndelsen af juli til
Estlands hovedstad Tallinn for at videregive evangeliet
gennem deres musik. Her fik de mulighed for at sprede
glæde til en broget forsamling af Estlands allersvageste: Hjemløse, alkoholikere og narkomaner.
”Atmosfæren i teltet var meget varm, livlig og venlig,” fortæller
Lucy Alekseeva, projektkoordinator for bandet Drusjki om den
første aften på bandets tre-dages tur til Estland. Drusjki var blevet
inviteret af den Gideon-kristne mission, der sammen med adskillige kirker havde arrangeret den evangeliske festival ”Kærlighed
og fred” i Estlands smukke gamle hovedstad Tallinn. Udover
Drusjki fra Rusland deltog også musikere fra Storbritannien,
Letland og Estland, der alle ønskede at dele evangeliet med de
allermest udsatte.

Ikke kun for de ædru og velklædte

Misbrugerne og de hjemløse sad på de forreste rækker til Drusjkis koncert i Tallinn.

stået i forreste række den første aften kom også denne gang!”
fortæller Lucy glad.

Uforglemmelig oplevelse

Den første spilleaften blev en kæmpesucces. Oplæsning af
evangeliet og personlige vidnesbyrd blandede sig med bøn
og musik fra de fire bands. På gader og stræder blev der uddelt
mad, tøj og kristen litteratur til de mange deltagere, hvoraf en
del var ikke-troende. ”Blandt dem, der sad på første række, var
det ikke alle, der var lige ædru eller velklædte. Men det var sådan
det skulle være; det var dem, der skulle have en chance for at
møde Jesus,” fastslår Lucy.

På turen fik bandet også mulighed for at give en gruppe tidligere misbrugere på rehabiliteringscentret ’Restitution’ uden
for Tallinn en oplevelse udover det sædvanlige. Centrets leder
Yan Shapovalov er selv tidligere stofmisbruger og blev under
sin egen rehabilitering stor fan af Drusjkis musik. Som leder af
’Restitution’ besluttede han at spørge Gera, om de havde lyst
til at komme. Resultatet blev en følelsesladet privat koncert for
centrets 17 beboere og de otte frivillige medarbejdere, hvor der
blev grædt og grint, sunget og bedt.

Efter succesen den første aften spillede Drusjki solo-koncert
i Tallinns centrale metodist-kirke. Her ventede der bandet en
overraskelse: ”Mange af de hjemløse og misbrugerne, der havde

”Det er ikke tit, at vi får besøg af så gode mennesker,” sagde Yan
Shapovalov, da han tog afsked med bandet. ”Det er en stærk
spirituel støtte for os. Tak!”

INDIEN
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Nye menigheder

gennem socialt arbejde

I oktober rejser formand for Aktiv Mission, René Hartzner, sammen med en gruppe danske kirkeledere til Indien for at få et førstehåndsindtryk af det skelsættende
arbejde, som Aktiv Missions partnerorganisation ASSI
udfører i landet. Her kan du læse lidt om ASSIs arbejde
med at plante nye menigheder gennem socialt arbejde.
Aktiv Missions partner, den indiske kirkeplanter-bevægelse ASSI,
arbejder målrettet med sociale projekter. Gennem projekterne
kommer ASSIs medarbejdere i kontakt med mange forskellige
mennesker i svært tilgængelige områder. Med ASSIs hjælp får
disse mennesker chancen for et nyt liv samtidig med, at de
lærer kristendommen at kende.

Jernbanebørn
Læringscentre

Rundt om i de indiske landsbyer etablerer ASSI læringscentre, hvor de lokale kan få hjælp til deres problemer.
Centrene tilbyder både juridisk bistand, kurser i syning
og andre praktiske fag samt forskellige former for social hjælp. Når en landsbyboer har fået tillid til centrets
medarbejdere, spørger de om vedkommende kunne
tænke sig at høre om evangeliet. Det siger mange ja til,
og snart er en ny husmenighed etableret.

I Indien lever mange tusinde
børn enten alene eller sammen med deres familier på
jernbanestationer. ASSI har
et omfattende madprogram
for jernbanebørn og hjælper
også med skolegang. Hvor
det er muligt, forsøger ASSI
at bringe forladte børn tilbage til deres familie.

INDIEN
Gode samaritanere

ASSIs frivillige går ud og møder dem, som har behov for hjælp: De fattige, de syge, tiggerne og de
hjemløse. Det sker blandt andet gennem såkaldte
Prayer Walks (bønnevandringer). Her får folk mulighed for at fortælle om deres problemer, og frivillige
beder for dem. ASSI støtter også fattige børn med
ekstraundervisning og sørger for økonomisk støtte
til skolematerialer.
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Fik nyt liv med Jesus
Vyas: Stoﬀri på femten dage
”Jeg var stofmisbruger og meget aktiv hindu, men mine
børn fik undervisning i en landsbyskole støttet af ASSI. På
grund af mit stofmisbrug og min dårlige opførsel fortalte min kone om mig til broder Sanjay, der arbejder
på skolen. Herefter kom broder Sanjay og de andre
kirkeledere hjem til mig, og sammen med min kone
bad de for mig og mit helbred.
Dette fortsatte hver dag i femten dage, og allerede fra første dag følte jeg mig veltilpas. Da de
15 dage var gået, var jeg fuldstændig helbredt. Efter dette mirakel lod
jeg mig døbe og begyndte at deltage jævnligt i husmenigheden. Inden
de femten dage med bøn var jeg fortabt, men nu har jeg alting i Jesus.
Jeg er lykkelig for at leve i fred med Guds folk.”

Ledertræning

Kristendommen i Indien bliver i høj grad udbredt
gennem discipelskab, hvor en nykristen formidler
sin nye viden videre til familie og venner. Derfor
tilbyder ASSI ledertræning til nye og potentielle
ledere, hvor de både lærer at undervise i Biblen og
at række ud til lokalsamfundet. Disse nye ledere er
et vigtigt aktiv i ASSIs arbejde med at oprette nye
kristne husmenigheder.

Abuddin: Plejede altid at komme i moskeen
”Jeg har muslimsk baggrund og plejede at komme meget i moskeen. Jeg
gik aldrig glip af en bøn. En dag mødte jeg broder Anwarul (én af ASSIs
pastorer, red.), og vi begyndte at diskutere religion. Han fortalte mig alt
om Koranen og Biblen.
Senere fulgtes jeg med ham til et møde med andre muslimer, der var
nysgerrige over for kristendommen. Jeg følte mig godt tilpas og ville
gerne vide mere, så jeg fik et eksemplar af Biblen. Jeg studerede den
nøje og fandt sandheden i den. Nu læser jeg hver dag, og mange af mine
problemer bliver løst ved at læse i Biblen.”

IRAK
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TV-optagelser


i krigens skygge

De kristne i Irak har de senere år været udsat for massive forfølgelser. Alligevel trodsede et filmhold fra den
mellemøstlige kristne TV-kanal SAT-7 alle farer og rejste til Bagdad for at vise de vanskelige forhold for de
kristne, der udgør en stadigt svindende minoritet i Irak.
Normalt forbinder man ikke bomber med kirkegang, men
i Irak er voldelige angreb mod kristne desværre en hel reel
fare. Foran alle Bagdads kirker er der derfor støbt betonbarrierer for at forhindre angreb med bilbomber. I et land, der
i over et årti har været præget af krigshandlinger, er denne
type foranstaltninger en tragisk tvingende nødvendighed.
Senest er hundredetusindvis
af kristne blevet fordrevet fra
den nordlige del af landet af
De kristne er landets rødder
terrorbevægelsen Islamisk

Irakisk embedsmand og troende muslim.
Stat, og de kristnes fremtid er
yderst uvis.

Men de senere år er den kristne minoritet i landet blevet mindre
og mindre. Systematiske forfølgelser og drab har medført, at en
meget stor del af landets kristne har taget flugten, og dermed
forsvinder en vigtig del af Iraks kulturelle og historiske arv.

Støtte fra det officielle Irak

Trods de kristnes vanskelige forhold blev SAT-7 filmholdet godt
modtaget i Bagdad af både de tilbageværende kristne og af de
irakiske myndigheder.
“Jeg talte med den embedsmand, som var ansvarlig for kirkernes
sikkerhed, og som er troende muslim. Han understregede, at de

Inden situationen kom så vidt, rejste ét af SAT-7’s filmhold fra
Kairo til Iraks hovedstad Bagdad for at dokumentere de kristnes
svære situation og for at mødes med byens kristne og vise dem,
at de ikke er alene.

Bagdad var en kristen landsby

Kristendommen i Irak går tilbage til det første århundrede efter
Kristus. I 800-tallet fandtes adskillige kristne aramæiske landsbyer,
hvoraf én af dem, Bagdad, senere blev landets berømte hovedstad.

Under deres besøg i Bagdad mødte SAT-7’s filmhold præster fra flere af de
irakiske menigheder. Foto: SAT-7

IRAK
Bøn med politiet

Under optagelserne i Bagdads gader oplevede filmholdet stor velvilje. Tilfældige forbipasserende fortalte, at de
jævnligt ser SAT-7’s programmer. Og selv om filmholdet
flere gange blev stoppet af politiet, fik de altid lov til at
fortsætte, når de fortalte, at de var fra SAT-7. En gruppe
betjente bad oven i købet holdet bede for sig, og sammen stillede betjentene og tv-folkene sig på gaden midt
i Bagdads menneskemylder og bad.

kristne som landets oprindelige indbyggere i hans øjne har ret
til særlig beskyttelse fra myndighederne,” udtaler Terence Scott,
international direktør for SAT-7, som besøgte Bagdad nogle måneder efter filmholdet.

Se SAT-7’s film om de kristne I Irak her:
”Iraq, The Beautiful Home”
www.youtube.com/watch?v=84Pr1_kOkoc&feature=youtu.be
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De ældste kirkesamfund findes i Irak
Kristendommen blev bragt til Irak i det første århundrede efter Kristus af apostlen
Thomas, og landets kristne menigheder regnes blandt verdens ældste. Der eksisterer adskillige kirkesamfund i landet, hvor de største grupper tilhører henholdsvis
syriske og armenske menigheder.
Kilde: Christianity in Iraq: Its Origins and Development to
the Present Day af Suha Rassam (2005)

Overlevede mirakuløst en bilbombe

Filmholdet interviewede flere kristne i byen, der alle kunne
fortælle om troens store betydning for dem. Blandt de troende
var pastor Michael, der berettede, hvordan han på mirakuløs vis
havde overlevet et bilbombeangreb.
En dag havde han kørt sine kirkegængere hjem i kirkens bus efter
endt gudstjeneste. På vejen tilbage mod kirken kørte en bil pludselig ind i siden på den tomme bus, og en bombe blev detoneret.
Bussen blev revet midt over af den voldsomme eksplosion. Det
eneste sted i bussen, der ikke var ødelagt, var førersædet, og pastor
Michael slap på utrolig vis med ganske få skrammer.

Fandt kristendommen som voksen

Flere berettede til filmholdet, hvordan de som voksne havde
fundet kristendommen, og fortalte, hvordan troen havde påvirket
deres forhold til familien i en positiv retning. F.eks fortalte en mand
ved navn Shadi, at han havde valgt at tilgive sin bror efter syv års
uvenskab, og en kvinde ved navn Amira havde, efter at hun blev
kristen, tilgivet sine forældre for, at de havde forladt hende som lille.
SAT-7 kunne fra sit ophold berette om en stærk identitet blandt
Bagdads kristne på trods af et liv midt i krigens farer. Dertil kom
en overraskende velvilje over for den kristne minoritet blandt
landets oﬃcielle myndigheder, hvilket vidner om, at der måske
endnu er håb for de kristne i Irak.
Kilde: www.sat7.org. Alle navne er ændret af hensyn til personernes sikkerhed.

POLEN
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Gud vil frelse

Polen
Det startede med 950 korsangere spredt over det meste af Polen og syv lovsange i en mappe på internettet.
Kulminationen var en to-dages festival og en vækkelse
langt udover det sædvanlige.

Da Lea Kjeldsen, dirigent og leder af Krakow Gospel Association,
sidste år blev bedt om at gøre 950 korsangere fra 30 gospelkor
klar til at synge ved en stor to-dages festival i Warszawa, var
hun straks klar. Arrangementet hed Warsaw festival of Hope og
havde amerikanske Franklin Graham som hovedtaler.
Korene befandt sig over hele Polen, så al forberedelse foregik
via internettet.
”Jeg mødtes ikke personligt med korene. De fik sangene og
musikken via en dropbox på internettet, og så skrev vi sammen,” forklarer Lea Kjeldsen, der også sørgede for pianister og
musikere og for at mødes med festival-komitéen hver måned.

De hjemløse fik VIP-pladser

Deltagerne til det store arrangement blev fundet på mange
forskellige måder. Der blev blandt andet afholdt gudstjenester
på gaden. Gruppen, som arrangerede dette, havde en lovsangsgruppe som spillede, og alle delVi har brug for Jesus
tagere kunne komme med deres
Lea Kjeldsen, korleder
vidnesbyrd. Gruppen uddelte mad
til hjemløse, som også fik en særlig

invitation til festivalen. ”Der blev inviteret på gader og stræder,” fortæller Lea.
Personligt var Lea Kjeldsen mest optaget af at holde styr på de
950 korsangere. Ja faktisk var hun en smule skeptisk over for selve
arrangementet. ”Jeg tænkte: Er massemøder mon den bedste
måde at komme i kontakt med den enkelte på?” mindes hun.

Græd som pisket

Da arrangementet gik i gang, blev det ganske tydeligt for Lea, at
ja, det var sådan, det skulle gøres. Flere end 20.000 mennesker
mødte nemlig op på stadion for at deltage. Der var mennesker
fra hele landet kørt ind i busser.
”Jeg græd som pisket under arrangementet lørdag aften. Gud
vil drage mennesker til sig, han har noget at sige til dem. Han
vil frelse Polen,” fortæller en dybt bevæget Lea Kjeldsen og
fortsætter ”Franklin Graham fremlagde evangeliet helt enkelt:
Vi har brug for at møde Jesus og bekende vores synder. Da han
bad folk komme frem til forbøn, kom 6-8000 mennesker op
foran scenen. Det var overvældende.”
Søndag mødte yderligere 8-9000 mennesker op til arrangementet.

Michael W. Smidt blev en dag længere

”En af de ting, der gjorde arrangementet til noget ganske særligt, var, at både katolikker og protestanter deltog. Jeg oplever
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Flere end 20.000 mennesker fra hele Polen deltog i Warsaw Festival of Hope, hvor 950 korsangere sang gospel.

ellers ofte, at protestanterne har svært ved at invitere katolikkerne. Problemet er, at nogle protestanter i Polen ikke opfatter
katolikker som omvendte. Men denne gang blev de inviteret,
og heldigvis sagde
den katolske kirke ’ja’,”
forklarer Lea.
Tusindvis kom for at blive

Selv følte Lea Kjeldsen, at arrangementet gav hende et helt nyt
perspektiv: ”Min vision strakte kun til de 950 sangere i korene.
Men Guds vision var, at tusinder skulle komme og blive hans
børn. Den vision vil jeg have med mig fremover, når jeg er med
de mange polske kor. Huske at jeg er med i noget, som er meget større,” afslutter Lea.

hans børn

Selve koncerterne
med de mange kor var
også en fantastisk oplevelse. ”Den amerikanske sanger Michael
W. Smidt, som havde skrevet sange til arrangementet, besøgte
Polen for første gang i anledning af festivalen, og han var så
overvældet, at han blev en ekstra dag,” fortæller Lea.

Se glimt fra det store arrangement her:

Polen: http://billygraham.org/video/saturday-nighthighlights-warsaw-festival-of-hope/
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Kom med til

 7 x Gospel 2014 i Krakow
Gospel er en fantastisk måde at møde Gud på og samtidig opleve et varmt
fællesskab med ligesindede. Du kan være med, når Lea Kjeldsen fra Krakow
Gospel Association den 9. oktober slår dørene op til festivalen 7xGospel for
15. år i træk.
Her er et udpluk af de mange spændende workshops:

Dette sker også:

Gospelfest

Tirsdag d. 14/10 kl. 19.00

Mød gospelsangeren Myron Butler
Torsdag d. 16/10 kl. 20.00

16. Gospelworkshop

Fredag d. 17/10 kl. 19.00 – 21.30
Lørdag d. 18/10 kl. 9.00 – 18.00

Koncerter:

Lovsangskoncert

Torsdag d. 9/10 kl. 19.00

Koncert med Men in Black og Free your voice
Søndag d. 12/10 kl. 18.00

Sing, move, joy

En workshop for personer i aldersklassen
50+, som ønsker at dele deres passion for
musik og sang og har lyst til at lære at synge
gospel. Til sidst deltager workshoppens
deltagere i festivalens vigtigste begivenhed:
Den afsluttende koncert.

Men in Black

For første gang præsenterer 7xGospel
en workshop skræddersyet til mænd.
Instruktøren er den fænomenale sanger
Wayne Ellington. Workshoppen kulminerer i
en koncert i fællesskab med Free your voice
workshoppens deltagere.

Hands of Worship

Lær koreografien til go spelsangene med elementer af
amerikansk tegnsprog og
fagter. På denne workshop
synges der ikke med mikrofoner, musikken udtrykkes fortrinsvis gennem bevægelse.

Mama Gospel

Gospel for mødre på barsel og hjemmegående mødre med børn i alderen 1 – 3
år. Workshoppen består både af musikalsk
legestue for mødre og børn og et forløb,
hvor børnene bliver passet, og mødrene får
mulighed for at fordybe sig i gospelmusikken.

Jamsession

Onsdag d. 15/10. kl. 20.00

Den store afsluttende koncert
Søndag d. 19/10 kl. 18.00

Free your voice

Denne workshop er for dem, som ønsker at
træne deres stemme til at synge solo eller i
små grupper med hjælp fra erfarne instruktører. Workshoppen kulminerer i en koncert
i fællesskab med Men in Black.

Gospel for børn

For børn i alderen 6-12 år. Sang og bevægelse, der udvikler
talentet på en underholdende og sjov måde. Børnene
lærer hovedsageligt engelske sange. Undervisningen udføress af instruktørerne Cathrine Crow, Maria Pabisiak og
Sylvia Szulik, som er hhv. pædagog, musiker og psykolog.
Workshoppen kulminerer i festivalens vigtigste begivenhed: Den afsluttende koncert.

Få hele programmet ved at skrive til:
vibeke.forrisdahl@missioneast.org

Sådan støtter du Aktiv Mission
14.800 KRONERS REGLEN

BRUG NETBANK

Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 4130108121
BRUG GIROKORT

Brug girokortet på næste side eller indbetal din gave på
gironummer: 60080852
BRUG BETALINGSSERVICE

AKTIV MISSION
– hjælp til liv

Tænk langsigtet og brug Betalingsservice. Ved at støtte Aktiv
Mission med et fast beløb hver måned, hvert kvartal, hvert
halve eller hele år gør du det lettere for os at planlægge vores
arbejde fremover. Det er en billig og enkel løsning – både for
dig og for Aktiv Mission.

Giver du en almindelig pengegave til Aktiv Mission, kan du
trække op til 14.800 kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at
give et større beløb, kan du opnå fradrag ved at tegne et
gavebrev. Kontakt Aktiv Mission, hvis du vil vide mere.
BLIV KIRKEPARTNER

Er din kirke interesseret i at blive partner med en kirke i et af
Aktiv Missions samarbejdslande?
Så kontakt projektkoordinator Vibeke Førrisdahl på 39 61 20
12 eller vibeke.forrisdahl@missioneast.org

ARV OG TESTAMENTE

For mange er det rart at
vide, at deres virke rækker
længere end deres egen
levetid. Derfor vælger de
at testamentere en pengegave til et godt formål.
En sådan gave har fremtiden i sig, fordi den giver
os mulighed for at dele
evangeliet med endnu
flere mennesker – også
fremover.
Ring til Aktiv Mission og få
gratis vejledning.

BS-tilmeldingsblanket

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

Navn
Adresse

Beløb

Postnr.
Email

By

Overførsel

Pengeinstitut

150 kr.

350 kr.

Andet beløb

kr.

Hver måned

Hvert kvartal

Hvert halve år

Hvert år

Bankkonto reg. nr.

Kontonr.

Fra dato

CPR nr.

-

Støt Aktiv Mission, hvor behovet er størst

Dato

Underskrift

1250 kr.

Støt et bestemt land
Nej tak, jeg ønsker ikke takkebrev

Overførsel fra kontonummer

8

GIRO KVITTERING
INDBETALING

7

RetuRneRes ved vaRig adResseændRing

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

PP

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
2900 Hellerup

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

HvOr BeHOveT er STØrST
LaND
ØNsKER IKKE TAKKEBREV

Kroner

Øre

.

.

AM-MAG-1480-01

,

Dag

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S (09-14)DB 534-28121

+60080852<

.

.

Øre

,

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.

XXX

Din hjælp
gi´r liv.
Tak!

Afrives inden betaling

Præstens klumme

Det er et vildt eventyr at lade Jesus styre!
Af Christina Elisabeth Leinum

1. august flyttede jeg og min familie fra Gilleleje i nord
til Næstved i syd, fordi Jesus kalder os til at bringe Hans
rige til dette område. Når man sådan flytter fra alt kendt
og fortroligt, kan tankerne komme, og ofte bliver vi
også spurgt: Hvorfor gør I det? Er det ikke lidt usikkert?
Hvad hvis I ikke bliver glade for at bo her? Hvad med
børnene? Her står kampen om min og din identitet.
Hvem er vi? Og hvorfor handler vi, som vi gør? Er jeg
min egen mere?
Nej, i Guds nåde og kærlighed er jeg forvandlet. Hans perspektiv og liv er mit liv. Han kalder, og han fuldfører. Det

Bed for:

sikkerheden for de
mange kristne i Irak.

er altid den mest spændende og samtidig mest usikre vej,
Jesus leder dig og mig på. Usikker, fordi vi så er afhængige
af ham, spændende fordi han er den mest levende, sprudlende og hele person, der findes! Det er et vildt eventyr at
lade Ham styre!
Jesus siger til os i Johannes 20, 21: ”Som Faderen har
udsendt mig, sender jeg også jer.” Det er ikke kun til en
udenlands missionærtjeneste, Jesus kalder. Danmark har
meget brug for, at du og jeg vil sendes her, i vores eget
land. Faderen sendte Jesus til dig og mig. Din og min
identitet er at være sendt, af Jesus.

at flere børn og familier i
Indien finder fred i deres liv
gennem evangeliet.

at mange unge skal
komme til tro gennem
gospelmusikken.

