Bedeuge2019
Tema: Åndeligt venskab

6.-13. januar

1

Velkommen
Dette hæfte udgives til inspiration for be-

Indsamling

deugen i januar 2019. Materialet er udar-

Evangelisk Alliance bruger hvert år bede

bejdet af Tonny Jacobsen, der er formand

ugen som anledning til at samle ind til et

for Frikirkenet. Hæftet indeholder for hver

vigtigt projekt. Se mere om dette på bag

dag i otte dage:

siden. Nogle af de indsamlede midler vil
blive brugt i andre internationale indsat

• Tema

ser samt til Evangelisk Alliances arbejde i

• Bibelord

Danmark.

• Tekst til refleksion over temaet
• Forslag til bønner

Kontakt
Du er velkommen til at skrive til os på

Bedeugens tid og rytme

evangeliskalliance@gmail.dk. Brevpost

Evangelisk Alliances bedeuge ligger i dage-

sendes til formandens adresse: Menig

ne søndag d. 6. januar til d. 13. januar 2019.

hedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200

Dag 1 er derfor lig med søndag d. 6. jan.,

Aarhus. I øvrigt er bestyrelsens medlem

dag 2 svarer til d. 7. jan. og så fremdeles.

mer altid tilgængelige telefonisk. Kontakt

Flere oplysninger kan findes på hjemmesi-

oplysninger findes på www.evangeliskal

den www.evangeliskalliance.dk.

liance.dk
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Åndeligt venskab
Af Thomas Bjerg Mikkelsen,

og vandre med dem et stykke af livsvejen.

formand for Evangelisk Alliance

Under vandringen kan vi dele tro og liv
med hinanden og være i samtale om ham,

Mange danskere har tilsyneladende en

som gennem sin død og opstandelse mø-

voksende åndelig interesse. Alligevel er

der vores inderste længsel: Jesus Kristus.

det kun de færreste, der finder ind i et kristent fællesskab.
Årets bedeuge tager udgangspunkt i
dette dilemma. Formand for Frikirkenet,

Tonny Jacobsen uddyber temaerne i
denne bedefolder i bogen »Åndeligt Venskab.« Du finder en annonce for bogen
bagerst i hæftet.

Tonny Jacobsen, opfordrer os til at søge
åndeligt venskab med andre mennesker

Velkommen til bedeugen 2019!
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Den åndelige
interesse vokser

JOHANNESEVANGELIET 4,27-38

Vi lever midt i

res forhenværende statsminister, Anders

et åndeligt opbrud. Undersøgelser af dan-

Fogh-Rasmussen, som under Muham-

skerne og deres tro viser, at troen på Gud

medkrisen udtalte, at religionen skulle ud

og en åndelig verden har været i vækst

af det offentlige rum.

siden 1980’erne. Det er blevet mere al-

Opbrudstider rummer både muligheder

mindeligt, at kendte mennesker fortæller

og farer. I teksten opfordrer Jesus sine di-

offentligt om deres tro. Personligt oplever

sciple til at løfte deres øjne og se de men-

jeg en anden reaktion end for 20 år siden,

nesker i Samaria, der som modne marker

hvis jeg fortæller, at jeg er præst. Da jeg

var klar til at blive høstet for Guds Rige.

var yngre, gjorde det ofte folk lidt forlegne.

Den høst lignede ikke noget, de kendte fra

I dag fører det let til samtaler om tro og

deres jødiske baggrund. Hvis vi skal møde

åndelighed.

den åndelige interesse i vores tid, må vi

Den voksende interesse for den per-

ligesom disciplene være villige til at se med

sonlige åndelighed møder modstand i en

nye øjne på de mennesker, vi møder. Man-

offentlig debat, som anser religion for at

ge af dem har ingen erfaring med kirkens

være et problem. Et kendt eksempel er vo-

fællesskab.

Vi takker dig,
Gud, for den
voksende åndelige
interesse i vores
land.

Vi beder om, at vi
må se mennesker
omkring os med
dine øjne.
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Vi bekender, at
vi ofte er mere
optaget af egne
behov end af den
åndelige høst.

Vi beder for
dem, som søger
– at de må møde
evangeliet i stedet
for de mange
budskaber fra
andre religioner.
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Vi er kaldede til at
gøre andre til disciple

MAT THÆUSEVANGELIET 28,16-20

Dagens

Jesus befaler med andre ord sine discip-

tekst er et af bibelens helt centrale afsnit.

le at gøre andre til hans lærlinge, ligesom

Den opstandne Jesus står sammen med

han selv havde gjort for dem. Hvordan

sine disciple lige før sin himmelfart og

var Jesu arbejdsform? Det var at dele sit liv

indprenter dem deres kald og løftet om

med disciplene. At tilbringe tid sammen

sit nærvær. Han bebrejder dem ikke deres

med dem. Bede sammen med dem. Give

tvivl, men han tror på dem.

dem opgaver. Møde udfordringer sammen

Teksten er ofte blevet kaldt »missionsbefalingen«, fordi Jesus taler om at gå

med dem.
Når det at gøre mennesker til disciple

ud til alle folkeslag. Faktisk er det mere

står som tekstens omdrejningspunkt,

præcist at kalde teksten en discipelskabs-

understreger det, at vores opgave ikke er

befaling. »Gør… til disciple« er nemlig den

løst, når mennesker er blevet døbt og har

eneste bydeform i teksten. Ordene om at

modtaget undervisning i de kristne sand-

døbe og at lære beskriver, hvordan vi skal

heder. Vores opgave er at invitere andre

udføre denne befaling.

mennesker med ind i efterfølgelse af Jesus.

Vi takker dig,
Gud, for, at du
kalder os til at
tjene dig.

Vi bekender, at vi
trænger til at lære,
hvad det vil sige
at gøre andre til
disciple.

Vi beder om, at
du vil hjælpe os til
at åbne vores liv
for andre troende.

Vi beder for det
kirkelige børne- og
ungdomsarbejde.
Send du forbilleder
i troen til børn og
unge.
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Vi er kaldede
til at bygge bro

FØR STE KORINTHERBREV 9,19 -23

Vi kender

Paulus, at møde folk på deres hjemme-

alle fornemmelsen af at være på udebane.

bane. At bygge bro til mennesker, som har

At være den nye dreng i klassen, hvor de

andre kulturer, andre interesser og vaner

andre kender hinanden og er bundet sam-

end os.

men af fælles historie og oplevelser.
Mange åndeligt søgende føler sig på

For nogle kan dette betyde, at man
søger at forstå ungdomskulturen i stedet

udebane, hvis de kommer ind i en kirke

for at kritisere den. For andre at bygge

eller et missionshus.

relation til folk med andre nationaliteter.

Paulus fortæller i dagens tekst om,

For andre igen at sætte sig ind i, hvordan

hvordan han mødte mennesker på deres

det er at leve som single. Vi må kort sagt

hjemmebane. Det betød, at han selv var

være villige til at lære nyt og bevæge os ud

på udebane. Vi beder nogle gange Gud

af vores trygge rammer for at bygge bro i

sende folk hen i kirken – vores hjemme-

stedet for at grave grøfter.

bane. Det er der ikke noget galt med. Men
vores kald er mere krævende. Det er, som

Vi takker dig,
Gud, fordi
evangeliet er
for alle slags
mennesker i alle
kulturer i hele
verden.
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Vi bekender, at vi
ofte bliver på vores
egen hjemmebane
i stedet for at
møde folk, hvor
de er.

Vi beder om, at
vi må bygge broer
til dem, som du
kalder på.

Vi beder for
de sociale og
kulturelle grupper
herhjemme og i
verden, som ikke
er i berøring med
evangeliet.
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Åndelige erfaringer
bygger bro

APOSTLENES GERNINGER 10,1-16

Når man

engel, der gav ham et budskab fra Gud.

skal bygge bro, søger man et fælles ud-

Denne erfaring førte sammen med Peters

gangspunkt. Noget, som løfter samtalen

syn til, at officeren og Peter kom i forbin-

ud over det, vi kan se forskelligt på.

delse med hinanden, og officeren kom til

Jeg oplever, at menneskers åndelige erfaringer er en væsentlig brobygger. Vi tror

tro.
Mange danskere er mere blufærdige om

som kristne, at Helligånden er til stede

deres åndelige erfaringer, end de er om

alle steder og søger at lede mennesker til

deres sexliv. Vi må derfor som Peter møde

tro på Jesus. Det er derfor ikke mærkeligt,

mennesker på deres hjemmebane, hvis de

at mange mennesker har haft oplevelser,

skal fatte så meget tillid, at de vil fortælle

som peger på en åndelig virkelighed.

os om deres åndelige oplevelser – oplevel-

Disse åndelige erfaringer er et fingerpeg mod Gud. Teksten fortæller om en

ser, som kan bygge bro, hvis vi lytter og
tager deres erfaringer alvorligt.

romersk officer, som havde et syn af en

Vi takker dig,
Helligånd, fordi du
kalder og drager
mennesker til
Jesus.

Vi bekender, at vi
nogle gange, som
Peter, lader vores
traditioner stå i
vejen for Åndens
ledelse.

Vi beder om,
at vi som Peter
må få hjælp til
at lade Åndens
tale overvinde
vores mangel på
engagement.

Vi beder for dem,
som ikke ved, hvor
de skal gå hen med
deres åndelige
spørgsmål
og åndelige
oplevelser.
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Det gæstfri fællesskab
bygger bro

APOSTLENES GERNINGER 2,42- 47

Vi har som

familie bygget nyt hus to gange. I et ny-

store offentlige samlingsplads.
En kirke kan komme til at ligne et sølv-

byggerkvarter er det enkelt at komme

bryllupskvarter. Man har veletablerede

hinanden ved. Der er ingen hække, ingen

relationer. Man er måske vokset op sam-

faste rytmer, og nye mennesker møder

men, og man har dybest set ikke plads til

hinanden på lige vilkår.

nye mennesker i sit liv.

Vi har også prøvet at bo i et sølvbryl-

Vi, der har været i kirkens fællesskab i

lupskvarter. Der er det straks vanskeligere

flere år, behøver nytilkomne. Ellers stivner

at få en naborelation, der går ud over en

vi og bliver sådan et kirkeligt sølvbryllups-

hilsen over hækken.

kvarter.

Den første kirke var som et nybyg-

Den kristne tro udleves i fællesskab. Et

gerkvarter. Alt var nyt for alle. Nogle

gæstfrit fællesskab bygger bro. Det giver

kendte sikkert hinanden i forvejen, men

en ramme, et tilhørsforhold. Det giver

man mødtes i en ny ramme om troen på

evangeliet krop og hjælper mennesker

Jesus. Man kom sammen i hjemmene og

med at se, hvad den kristne tro betyder i

på tempelområdet, som var Jerusalems

praksis.

Vi takker dig,
Gud, fordi du har
givet os kirkens
fællesskab.

Vi beder om, at vi
må være gæstfrie
og åbne for
nytilkomne.

8

Vi bekender, at
vores kirker nogle
gange er optaget
af indre behov.

Vi beder for de
mange kirker,
der i disse år
bygges blandt
nydanskere. Må
de blive stærke og
sunde, og må vi
bygge relationer
på kryds og tværs.
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Medvandring
bygger bro

LUK A SEVANGELIET 2 4,13-32

Åndelige op-

var dybest set ubegrundet, for Jesus var jo

levelser åbner mennesker for troen. Det

opstanden. Men han starter ikke med at

gæstfri kirkefællesskab hjælper dem til at

belære dem. Han stiller dem åbne spørgs-

forbinde sig med kirken. Medvandring gør,

mål og lader dem fortælle deres historie.

at de bliver og begynder at vokse i deres

Han tager sig tid og tager deres forståelse

tro.

og følelser seriøst. Dernæst bringer han

Medvandring er, når to eller tre menne-

bibelens ord i spil og hjælper dem til at se,

sker mødes regelmæssigt, deler liv, beder

hvordan Guds ord har noget at sige ind i

sammen og bakker hinanden op i beslut-

deres situation. Endelig tager han imod

ninger og udfordringer. Den ene medvan-

deres invitation og spiser aftensmad sam-

drer kan godt være mere erfaren i troens

men med dem. Først dér ser de to virkelig-

verden, men hun er ikke ekspert. Medvan-

heden med nye øjne.

dring er målbevidst. Det er mere end en løs
snak, når man tilfældigvis mødes.
Jesus viser os i dagens tekst et forbil-

Medvandring bringer troens sandheder
ind i den enkeltes konkrete liv. Uden medvandring forbliver troen ofte abstrakt og

lede for medvandring. De to disciples sorg

svær at forbinde med livets sorger og tvivl.

Vi takker dig,
Jesus, fordi du er
en af os og møder
os i øjenhøjde.

Vi beder om, at
ingen i vores kirker
må være overladt
til sig selv, men
at alle må vokse i
troen i fællesskab
med andre.

Vi bekender, at
det er lettere for
os at belære end
at vandre sammen
med mennesker.

Vi beder for
dem, som lige nu
er i sorg og tvivl.
Må de møde en
medvandrer, som
kan åbne døren for
tro og håb.
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Kristen tjeneste
bygger bro

LUK A SEVANGELIET 5,1-11

Den kristne næ-

stent fællesskab. Jeg har talt med ganske

stekærlighed har sat sig dybe spor i vores

mange nytilkomne til kirkelige fællesska-

samfund med hospitalsvæsen, skoler,

ber, som var kede af, at de ikke i højere grad

fattigforsorg og meget andet.

blev inviteret til at bidrage til fællesskabet.

Mange af disse funktioner er i dag over-

Jesus beder i denne tekst Peter om

taget af staten, men behovet for kristen

hjælp. Det virkede som en forstærker, at

tjeneste er lige så stort, som det altid har

han talte til folkemængden fra Peters båd

været. Kristen tjeneste kan være inden for

på vandet. Det ville i dag svare til at bede

kirkens rammer, og den kan være et sted

en lydmand om lov til at låne hans anlæg.

i det øvrige samfund. Det kan være i kir-

Da Peter har gjort Jesus en tjeneste, øn-

kens børnearbejde, eller det kan være med

sker Jesus at velsigne ham og vise sin stor-

lektiehjælp i et flygtningecenter.

hed. Sådan sker det ofte: Når mennesker

Mange oplever, at troen bliver konkret,

tjener Jesus med det, de har, lukker det op

når de bliver inviteret til at hjælpe til i et kri-

for en ny forståelse af, hvem Jesus er.

Vi takker dig,
Gud, for alle de
velsignelser,
som vores land
har modtaget
gennem tidligere
generationers
kristne tjeneste.

Vi beder om, at
vi som dit folk må
være til velsignelse
for vores by og
vores land.
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Vi bekender, at vi
nogle gange lader
dovenskab eller
frygt overdøve dit
kald til tjeneste.

Vi beder for
dem, som lever i
fattigdom, og som
er socialt udstødt.
Må de finde hjælp
og håb.
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Et kald til
alle troende

APOSTLENES GERNINGER 11,19 -21

Paulus sam-

menligner flere gange kirken med en krop.
På denne krop er de enkelte personer et

ende er kaldede og udrustede til at tjene
Gud i kirken og i verden.
I dagens tekst grundlægges en af kir-

lem – en fod, et øje eller en hånd. Metafo-

kehistoriens vigtigste kirker i Antiokia af

ren viser klart, at kirken kun kan udfylde

navnløse personer – »nogle cyprioter og

sin opgave, hvis alle tjener med deres ga-

kyrenæere«. De var ikke apostle. De havde

ver og deres styrke.

ikke nogen lederposition. Men de gik ikke

Kirken i vores del af verden ligger til

desto mindre i gang med at bygge bro på

tider under for en eksperttankegang: Man

en nytænkende måde til en helt ny kultur

skal være uddannet eller særligt udrustet

og dens åndeligt søgende mennesker. Og

for at kunne bygge bro, bygge fællesskab,

Gud lod det lykkes på en måde, som for-

være medvandrer og tjene sammen med

modentligt langt overgik deres fantasi.

andre.

Gud kalder os kristne til at bruge vores

Et af reformationens store gennembrud

gaver til at bygge bro og til at forme ånde-

var derimod læren om det almindelige

lige venskaber med mennesker, som åbner

præstedømme. Det betyder, at alle tro-

deres hjerte for Guds kærlighed.

Vi takker dig,
Gud, fordi vi alle er
kaldede til at tjene
dig.

Vi beder om, at
lederne i kirken
må få styrke og
tro til at stå i
spidsen. Og at de
må opmuntre den
enkelte til at tjene
med sine gaver.

Vi bekender, at vi
ofte undskylder os
med, at andre er
bedre end os til en
opgave.

Vi beder for din
kirke – at den ikke
må være splittet,
men må være en
enhed i troen på
Kristus. Hjælp os
til at se os selv som
en del af din kirke
alle dage og i alle
livets situationer.
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BØN FOR KRISTNE
SOM UNDERTRYKKES
FOR DERES TRO
Tak, at vi må komme til dig som vores far

Helliget blive dit navn
Må dit navn blive herliggjort gennem vores liv,
vores lidelser og vores død – for Kristi skyld

Komme dit rige
Må denne verdensorden forsvinde og dit rige komme

Ske din vilje som i himlen
således også på jorden
Må du bygge din kirke gennem lidelse. Hjælp os til trofast at
bekende dit navn, og lad dem, som forfølger os, vende om til dig

Giv os i dag vort daglige brød
Se til dine fængslede vidner, til deres familier derhjemme, til enkerne
og til dem, som forfølgelser har gjort faderløse. Mød du deres behov

Forlad os vor skyld som også vi
forlader vore skyldnere
Tilgiv os, når vi har været skamfulde over dine vidner, og når vi har glemt
dem. Tilgiv os, når vi har forrådt dig, og led os tilbage til fællesskabet med dig.
Hjælp os at vælge tilgivelsens vej over for dem, der har såret og skadet os

Led os ikke ind i fristelse
Fri os fra prøvelser, vi ikke kan bære, og giv
os tålmodighed, så vi forbliver faste i troen

Fri os fra det onde
Fri os fra den Onde, som altid omringer os, og fra hans hjælpere

For dit er riget
Du vil oprette dit rige, og du vil dømme, når tiden er inde

Magten
Du hjælper os til at forblive faste i troen indtil døden

Og æren i al evighed
Maranatha
Kom, herre Jesus

Amen

12www.evangeliskalliance.dk
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Og til sidst vil alle give dig æren,
og hvert knæ vil bøje sig og bekende, at Jesus Kristus er Herre

Af Christof Sauer, professor i religionsfrihed og kristenforfølgelse ved den teologiske uddannelsesinstitution Freie Theologische Hochschule i Giessen

Vor fader, du som er i himlene

Evangelisk Alliance
– et inspirationsnetværk
Evangelisk Alliance har som opgave at
inspirere til bøn for kirken og samfundet

Evangelisk Alliance i Europa og verden.
På facebook får du løbende opdaterin-

og til engagement i kristen verdensmis-

ger fra Evangelisk Alliance. Siden hedder

sion. Hold dig orienteret via hjemmesiden

Evangelisk Alliance – Danmark. På face-

og facebook om temadage i Evangelisk

book-siden »Skal vi stå sammen og bede

Alliances regi, bedeugen og andre initiati-

for Danmark?« modtager du hver måned

ver og aktiviteter, både nationalt og inter-

en opdatering om et bedetema.

nationalt. På hjemmesiden www.evan-

Evangelisk Alliances nyhedsbrev ud-

geliskalliance.dk kan du finde ressourcer

kommer månedligt. Du kan tilmelde dig

såsom handouts og lydfiler fra temadage,

på Evangelisk Alliances hjemmeside eller

information om Lausanne-bevægelsen og

via facebook.

13

ÅNDELIGT
VENSK AB

TONNY JACOBSEN
Hvorfor stagnerer kirken, når
der er en åndelig opvågning i
det danske samfund?
Hvorfor løber danskerne ikke stormløb
mod kirkerne, når det er kirken, der står
som den store udbyder af svaret på danskernes voksende åndelige interesse?
Hvorfor forbinder danskere ikke tro med at
være en del af et kirkeligt fællesskab? Tonny Jacobsen inspirerer i »Åndeligt venskab«
til, hvordan kirken kan bygge bro til tro.

“

Kristne skal udrustes til at vandre sammen med nye troende,
som ven vandrer med ven. Det er ukompliceret og
meget meningsfuldt. Du skal blot være til stede i tillid
til, at Gud kan gøre det, som mennesker ikke formår.

www.prorex.dk · tlf. 2097 7727
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Glæden over Guds gaver
skaber glæde ved at give
j oh n stot t
c h ri s wrig ht

Glæden ved at give
– evangeliet og pengene
Den Gud, vi som kristne tror på, er en Gud,
som velsigner. Han giver, så vi »i alle måder har nok af alt og endda overflod til at
gøre godt« (2 Kor 9,8b). Glæden ved at give
må derfor have sit udspring i glæden over
selv at være mødt med evangeliet.
I første del af »Glæden ved at give« har
John Stott fokus på givertjeneste. Han viser,
hvordan kristnes gavmildhed er svar på
Guds godhed, og hvordan gaven er med til
at opbygge Kristi kirke.

56 sider
40 kr.

»

I anden del har Chris Wright fokus på ansvarlighed i vores omgang med indsamlede midler. Håndteringen må være troværdig og gennemskuelig, for vi forvalter Guds
gaver.
Mængderabat – til uddeilng
Læs bogen selv eller sammen med andre
og del jeres erfaringer. Vi giver rabat ved
køb af minimum 10 eksemplarer. Bestil på
lohse.dk/glaeden-ved-at-give eller scan
QR-koden.

Det lille hæfte blev skelsættende for mit syn på
givertjeneste, fordi det udfordrer til at se mission
og gavmildhed som to sider af samme sag.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, indsamlingskonsulent i Indre Mission

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk

lohse.dk
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Støt den persiske kirke
Iran og Afghanistan er lande, der ofte

sundhed er i høj grad afhængig af præster,

forbindes med islamisk terror og ekstre-

som er forankrede i Kristus og i Bibelens

misme. En mere ukendt virkelighed er, at

åbenbaring.

Iran siden 1979 har oplevet en kristen væk-

Elam Ministries har siden 2005 trænet

kelse, der har spredt sig ind i Afghanistan.

iranske og afghanske troende gennem

Undergrundskirken i begge lande vokser

bibelteologiske kurser på internettet, i

som en uimodståelig græsrodsbevægelse

Tyrkiet og i andre lande i regionen. Frugten

på trods af stærke forfølgelser. De persiske

har været nye kirkeplantninger og tusindvis

konvertitter elsker Bibelen, ligesom de

af nye troende. Alene i Tyrkiet er der plantet

elsker at synge lovsange og at dele deres

46 persiske kirker. Over 4000 eksmuslimer

vidnesbyrd. Derfor er den persiske kirke

i disse menigheder vokser i troen og vidner

vurderet til at være den stærkest voksende

om den forvandlende kraft i Jesu kærlighed.

kirke i verden i dag.

I år vil vi i Evangelisk Alliance støtte op

I kølvandet på vækkelse er der altid

om dette vigtige arbejde gennem forbøn

store behov. Nye troende behøver forbil-

og indsamling til Elams træning af flere

leder, undervisning og omsorg. Kirkens

nye persiske kirkeledere.
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