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VELKOMMEN 

Dette hæfte udgives til inspiration for bede
ugerne i januar 2014. Teksterne er udarbejdet 
af bibelskoleforstander Henrik Nymann Eriksen 
fra Hillerød.

Hæftet indeholder for hver dag i otte dage: 
· Tema 
· Bibelord
· Tekst til refleksion over temaet 
· Forslag til bedeemner 

BEDEUGENS TID OG RYTME 

Evangelisk Alliances bedeuge ligger i dagene 
søndag d. 5. januar til d. 12. januar 2014. Dag 
1 er derfor lig med søndag d. 5. jan., dag 2 
svarer til d. 6. jan. og så fremdeles. Flere op
lysninger kan findes på hjemmesiden www.
evangeliskalliance.dk.

INDSAMLING 

Evangelisk Alliance bruger hvert år bedeugen 
som anledning til at samle ind til et vigtigt 
projekt. Se om dette på bagsiden. Nogle af de 
indsamlede penge vil blive brugt i andre inter
nationale indsatser samt til Evangelisk Alliances 
arbejde i Danmark. 

BRED INTERESSE 

De seneste år har Evangelisk Alliances bede
folder fået en bredere anvendelse, idet både 
enkeltpersoner og studiegrupper såvel som 
den økumeniske bevægelse i Danmark har 
gjort brug af materialet. Hæftet er derfor sat op 
således, at det kan bruges uden for de datoer, 
der indrammer Evangelisk Alliances bedeuge. 
For yderligere information og inspiration til 
afvikling af en bedeuge, se www.evangelisk
alliance.dk. For flere oplysninger om den 
økumeniske bevægelses bedeuge, se www.
danskekirkersraad.dk.

Evangelisk Alliance 
– et inspirationsnetværk 

Evangelisk Alliance har som opgave at inspi
rere til bøn for kirken og samfundet og til en
gagement i kristen verdensmission.

Hold dig orienteret via hjemmesiden og face
book om temadage i Evangelisk Alliances regi, 
bedeugen og andre initiativer og aktiviteter 
både nationalt og internationalt. 

På hjemmesiden kan du finde ressourcer 
såsom handouts og lydfiler fra temadage, 

information om Lausannebevægelsen og 
Evangelisk Alliance i Europa og verden. www.
evangeliskalliance.dk

På facebook får du løbende opdateringer fra 
Evangelisk Alliance. Siden hedder Evangelisk 
Alliance  Danmark.

Evangelisk Alliances nyhedsbrev udkommer 
månedligt. Du kan tilmelde dig på Evangelisk 
Alliances hjemmeside eller via facebook.

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

3
Mindst én gang om året inviterer EA til en temadag, hvor der sættes fokus på et aktuelt emne.
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ELSK 
HINANDEN

I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. 
Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden 
(Joh 13,3435).

HINANDEN

Der er over 50 formaninger i NT, hvor ordet 
hinanden indgår. Denne bedefolder er byg
get op om nogle af disse hinandenord. 
Alene mængden understreger, at det er et 
vigtigt anliggende. Men de mange forskellige 
formaninger om vores forhold til hinanden 
vidner også om, at der er mange facetter i de 
indbyrdes relationer i menigheden. Det gælder 
især de positive ting, som formaningerne for
søger at lokke frem i vores fællesskaber, men 
der er også advarsler mod sociale infektioner, 
der kan ødelægge forholdet mellem kristne, 
så mørtelen i menighedens hus bliver porøs 
eller helt forsvinder. Vi vil standse ved nogle af 
disse aspekter ved vores liv med hinanden og 
derved forsøge at se elementer af en kristen 
menighedskultur. 

Jesus fylder meget i hinandenordene – di
rekte eller indirekte. En række af formanin
gerne om vores forhold til hinanden er knyttet 
direkte sammen med et udsagn om Jesus. Det 
er, som om formaningen springer ud af noget, 
der gælder om Jesus og dermed knytter dem 

Én af formaningerne til vores liv med hinanden 
skiller sig ud fra alle de andre. Den udgør 
mere end en fjerdel af alle hinandenordene 
og lyder i al sin enkelhed: �I skal elske hinan �I skal elske hinan
den.“ Det ord, som bedst sammenfatter, hvad 
det er for en mørtel, der binder den kristne 
menighed sammen, er kærlighed. Ligesom 
Jesus sammenfatter alle lovens bud i det 
dobbelte kærlighedsbud, således samles alle 
formaninger om vores forhold til hinanden i 
ordene: �I skal elske hinanden.“ Alle de øvrige 
formaninger er dybest set kun en udfoldelse 
og konkretisering af formaningen til at elske 
hinanden. Men i syndens verden og på grund 
af vores menneskelige begrænsning har vi 
brug for denne konkretisering.
 Jesus forankrede befalingen om, at vi skal 

elske hinanden, i sin egen kærlighed til discip
lene og til os: �Som jeg har elsket jer, skal også 
I elske hinanden.“ Al discipelkærlighed udsprin
ger af Jesu egen kærlighed. Vi elsker, fordi han 
elskede os først. Først i tid og først i styrke og 
kraft. Han beder ikke disciplene om at finde en 
kærlighed frem inde i sig selv, som han ikke al
lerede har lagt derind med sin egen hengivne 
kærlighed til hver enkelt af dem. 

TIL OVERVEJELSE 

Det er ikke kun vores forhold til Gud, som har 
betydning for vores forhold til hinanden. Vores 
forhold til hinanden har også betydning for 
vores forhold til Gud.

tæt til ham. Ordene om, hvordan vi skal leve 
med hinanden, har sit udspring i Jesus Kristus. 
Denne forbindelse er vigtig, hvis vi skal høre 
formaningerne rigtigt. NT udtrykker det tydeligt 
ved flere lejligheder bl.a.:

•	 At elske hinanden, ligesom Jesus har elsket 
os (Joh 13,34).

•	 At tage imod hinanden, ligesom Kristus har 
taget imod os (Rom 15,7).

•	 At tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet 
os (Ef 4,32).

•	 At have det sind over for hinanden, som var 
i Kristus Jesus (Fil 2,5).

Forbindelsen mellem Jesus og vores liv med 
hinanden er dobbelt. Jesus er både forbilledet 
for dette liv og kraften til det.

De følgende otte refleksioner skal få os til at 
standse op over for Kristus som den, der står 
mellem de troende og forbinder dem i fælles
skabet.

Tak for at Jesus elskede os først.
Bekend at vi ofte har elsket alt for lidt.
Bed om at vores liv må være en afspejling af Jesu kærlighed midt i al 

egoisme og smålighed.
Bed om at kærlighedens enhed mellem os og vore kristne søstre og 

brødre ude i en splittet verden må blive mere synlig.
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SE
HINANDEN!

Lad os give agt på hinanden (Hebr 10,24).

At give agt på hinanden er – måske kun for 
et øjeblik – at slippe opmærksomheden på 
os selv og på dem, som er os nærmest, og 
at give gavmildt af vores opmærksomhed til 
vores kristne brødre og søstre. At vove at lade 
dem komme ind i mit opmærksomhedsfelt 
med det liv, som er deres helt reelle virke
lighed. Og modsat: at møde en kristen bror 
eller søster, som ikke ser forbi mig, men ser 
mig, som jeg faktisk er, og giver mig lidt af sin 
opmærksomhed, det er en gave og et glimt 
af ham, som altid viser mig sin fulde opmærk
somhed. 
 Hvad er det, vi skal lægge mærke til 
hos hinanden? En hjælp til at svare på det 

HAV OMSORG 
FOR HINANDEN

�Gud har sammenføjet legemet … for at der ikke skulle opstå splid i lege
met, men lemmerne … have omsorg for hinanden.“ (1 Kor 12,2425).

Det ligger dybt i Guds tanke med hans kirke 
på jord, at det skal være et fællesskab, hvor 
vi har omsorg for hinanden. Gud er selv fuld 
af omsorg for hele sit skaberværk og i særde
leshed for sit folk på jord. I GT er Israel på en 
særlig måde genstand for hans omsorg (Jer 
27,22, Sef 2,7), og i NT kommer den samme 
omsorg til udtryk over for Jesu menighed og 
det enkelte kristne menneske. Peter siger 
det med ordene: �Kast al jeres bekymring 
på ham, for han har omsorg for jer“(1 Pet 
5,7). Guds omsorg for sine børn vedrører alle 
forhold i livet lige fra israelitternes slaveri i 
Egypten, over Hannahs barnløshed og Elias’ 
manglende mad til Davids problemer i fami

spørgsmål er at overveje, hvordan Jesus så 
på mennesker. Der står en række steder i 
evangelierne, at Jesus �så“ folkeskaren eller et 
enkelt menneske. Det er en erfaring, ethvert 
kristent menneske på en eller anden måde har 
gjort, nemlig at blive set af Jesus, så man har 
fornemmelsen af, at det er mig, der får hans 
fulde opmærksomhed. Denne erfaring af selv 
at blive set af Jesus skal vi tage med os ind i 
relationerne til vores medkristne.

TIL OVERVEJELSE 

Det største, du kan give et andet menneske, er 
din opmærksomhed.

lien. Det ultimative udtryk for Guds omsorg 
er, at han gav sin søn i døden, for at hans 
mennesker skulle få del i det evige liv. Det 
er denne enorme og altomfattende omsorg, 
Gud ønsker, skal komme til udtryk i hans me
nighed på jord. Et genskin af hans egen om
sorg. I al skrøbelighed og ufuldkommenhed, 
ja, men alligevel en spejling af den omsorg, vi 
har mødt hos ham selv.

TIL OVERVEJELSE 

På hvilke områder kan du særligt bidrage med 
omsorg for andre? 

Tak for at vi er genstand for Guds fulde opmærksomhed.
Bekend at vi ofte har overset andre mennesker, som havde brug for 

vores opmærksomhed.
Bed om at vi må give gavmildt af vores opmærksomhed til andre.
Bed om at fordomme og traditioner ikke må hindre os i at se opmærk

somt på andre kristne.

Tak for at Guds omsorg omfatter hele vores liv.
Bekend at vi ofte glemmer omsorgen for andre i omsorgen for os 

selv.
Bed om at Gud vil bruge os til at vise omsorg mod mennesker, vi 

kommer i kontakt med.
Bed for nødlidende og forfulgte kristne i hele verden.
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VÆR GÆSTFRIE 
MOD HINANDEN

Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at 
vide det haft engle som gæster (Hebr 13,2).

Det Nye Testamente omtaler gæstfrihed flere 
gange og understreger dens betydning. Paulus 
formaner således menigheden i Rom med 
ordene: �Læg vægt på at være gæstfri“ (Rom 
12,13). Det er ikke bare noget for dem, der 
har lyst en gang imellem, men en værdi i fæl
lesskabet, som vi skal lægge vægt på. I beskri
velsen af en menighedsleder dukker gæstfri
hed også op endda hele to gange (1 Tim 3,2; 
Tit 1,8). Det rejser spørgsmålet om, hvorfor 
Gud er så optaget af, at vi som hans børn skal 
åbne vores hjem, vennekreds og menighed 
for andre end os selv? Svaret findes i Guds 
eget forhold til menneskene. Om menneskene 

FORMAN
HINANDEN

Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gernin
ger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, 
men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig 
(Hebr 10,2425).

Opmærksomhed kommer blandt andet til ud
tryk i formaning. Men hvad er formaning egent
lig? Det græske ord, der oversættes med forma
ning, har en bredere og mere positiv betydning, 
end den løftede pegefinger, som vi let forbinder 
formaningen med på dansk. Ordet betyder 
foruden formaning nemlig også opmuntring, 
tilskyndelse og trøst. Som udsagnsord findes 
det over 100 gange i Det Nye Testamente og 
er dermed et af de vigtige ord i beskrivelsen af 
det indbyrdes forhold mellem kristne.
 Formaning er et udtryk for, at vi er optaget 
af, at det skal gå den anden godt. Det er at 
vove at tale til hinanden i de situationer, hvor 

siger NT, at vi var fremmede for Gud og ude
lukkede fra fællesskab med ham (Kol 1,21, 
Ef 2,12.19), men at han i sin store kærlighed 
til os bragte det største offer, så døren ind til 
Guds hus nu står på vid gab. Derfor byder han 
nu ethvert menneske ind til fællesskab i sit 
hjem. Gud viser en stor og generøs gæstfrihed 
over for os. Det er denne gæstfrihed, han læn
ges efter at se afspejlet i sine børn på jorden. 

TIL OVERVEJELSE 

Døren ind til vores liv kan åbnes og lukkes. 
Skal din dør åbnes eller lukkes lidt mere? 

det er ukærligt at lade være, også selvom det 
kan kræve personlig overvindelse.
 Formaningen begrundes med ordene: �så 
meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.“ 
Dagen er Jesu genkomst, og tanken om den 
er et incitament til, at vi skal vove at formane 
hinanden. Det handler dybest set om, at vi 
skal hjælpe hinanden til at nå hjem til Gud på 
den nye jord. 

TIL OVERVEJELSE 

Formaning handler om at løfte og hjælpe hin
anden ikke om at holde nogen nede.

Tak for at Gud var villig til at betalte den højeste pris, så hans hjem 
nu står åbent for os.

Bekend at vi ofte har undladt at invitere en fremmed hjem, skønt vi 
havde mulighed, og han havde behov for det.

Bed om at vi i lidt højere grad må afspejle den gæstfrihed, som vi selv 
har mødt hos Gud.

Bed om at vi må være gæstfrie over for de kristne flygtninge, som 
kommer til Danmark.
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Tak for at Gud har brugt mennesker i vores liv til at formane, trøste 
og opmuntre os.

Bekend at vi ofte har forsømt at tale og i stedet har været tavse, når 
andre havde brug for vores opmuntring, trøst eller formaning.

Bed om at vi må være åbne for at sige det, som andre har brug for at 
høre, når det lægges hen til os.

Bed om at vi må kunne tale ærligt og kærligt med kristne fra andre 
kirkesamfund om de ting, vi ser forskelligt på.
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HAV JESU SIND 
OVER FOR 
HINANDEN

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus (Fil 2,5).

Det er ikke altid så enkelt at leve godt med 
hinanden i det kristne fællesskab. Det afsløres 
ikke sjældent i snakken over en kop kaffe, hvor 
frustrationerne kan få frit løb. Men selvom det 
kan hjælpe lidt at få luft for følelserne, er det jo 
ikke det samme, som at vi dermed lever godt 
med hinanden.
 Nøglen til at leve godt med hinanden er 
Kristus selv. Ingen kristen kan være uenig i, at 
vi skal have Jesu sind over for hinanden, al
ligevel kan det godt knibe en gang imellem. 
Det er bemærkelsesværdigt, at Paulus, når han 
skal tegne et billede af Jesu sind, ikke taler om 
følelser, men om handlinger og holdning: �Han, 
som havde Guds skikkelse, regnede det ikke 
for et rov at være lige med Gud, men gav af

BÆR OVER MED 
HINANDEN

Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at be
brejde den anden (Kol 3,13).

En af udfordringerne ved at være med i den 
kristne menighed er de andres ufuldkommen
hed. Den kan komme til udtryk på mange for
skellige måder. Det handler langtfra altid om, 
at de andre er syndere, som har brug for vores 
tilgivelse. Det ufuldkomne er alt det, som vi 
kan irriteres over hos andre. Alt det, der kan 
samles under overskriften �den menneskelige 
begrænsning.
 Vi har selv brug for, at vores kristne brødre 
og søstre bærer over med os. Vi har brug for, 
at de kan og vil rumme os med de skæve, 
indskrænkede og belastende sider, som vores 
personlighed rummer. Jesus er en mester 
i overbærenhed. Hos ham er det muligt at 

kald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev 
mennesker lig; og da han var trådt frem som et 
menneske ydmygede han sig og blev lydig indtil 
døden, ja, døden på et kors“ (Fil 2,68). Nøgle
ordene er afkald, tjeneste og ydmyghed. Kristus 
gav afkald på sine privilegier og position til gavn 
for os. Han er dermed både forbilledet på vores 
liv med hinanden og kraften til at leve det. Han 
gav jo afkald og ydmygede sig for vores skyld: 
Skal vi så ikke i al ufuldkommenhed gøre det 
samme over for vores kristne bror og søster?

TIL OVERVEJELSE 

Hvor går grænsen for afkald, tjeneste og yd
myghed over for besværlige medkristne?

Tak for at Jesus gav afkald på egen fordel for vores skyld.
Bekend at vores vanskeligheder med medkristne ofte lever deres eget 

liv, uden at vi taler med Jesus om det og ser det i hans lys.
Bed om at vi i højere grad må afspejle Jesu sindelag i vores indbyrdes 

relationer i menighederne.
Bed om at vi må kunne omtale kristne fra andre kirkesamfund på en 

ydmyg og solidarisk måde.

Tak for at Jesus er en mester i overbærenhed med sine højst uper
fekte disciple dengang og i dag.

Bekend at der ofte skal så lidt til, før vores overbærenhed løber tør i 
forhold til kristne brødre og søstre, som har brug for netop 
overbærenhed.

Bed om at vores fællesskab må være et overbærenhedens fællesskab 
og på den måde afspejle Guds nåde.

Bed om at vi må kunne lægge fortidens stridigheder med anderledes 
tænkende kristne bag os og se med friske øjne på hinanden.
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være, selvom vi er nok så menneskeligt og 
åndeligt afstumpede. Han udviser utrættelig 
overbærenhed med sine ufuldkomne disciple. 
Men hans overbærenhed har også en kant. 
Når vi oplever, at vores medkristne er overbæ
rende over for os, er det en afspejling af Jesus 
og et kærtegn fra ham. Og oplever andre, at 
vi selv i al ufuldkommenhed bærer over med 
deres svagheder, så er også det et lille genskin 
af Jesus og et kærtegn fra ham.

TIL OVERVEJELSE 

Hvad er det, de andre skal bære over med hos 
mig?

76
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Jesus blev selv en tjener, da han gav afkald 
på sin guddommelige storhed og påtog sig 
menneskelig ringhed (jf. Fil 2,67): �Men
neskesønnen er ikke kommet for at lade sig 
tjene, men for selv at tjene og give sit liv 
som løsesum for mange“(Matt 20,28). Hans 
kærlighed forblev ikke en diffus følelse, men 
blev omsat i konkret tjeneste så langt, at 
han gav sit liv til gavn for alle mennesker. Nu 
formanes vi som hans disciple til at afspejle 
ham ved at lade vores indbyrdes kærlighed 
komme til udtryk i tjeneste for hinanden. 
 Tjeneste er ikke noget ydmygende, men 
snarere noget, som er til gavn for de andre. 
Lad kærligheden til andre kristne komme til 
udtryk i konkret hjælpsomhed. Grundindstillin

OVERSIGT OVER 
HINANDEN-ORDENE I 
DET NYE TESTAMENTE
 Elsk hinanden (Joh 13,3435)*  

 Hold fred med hinanden (Mark 9,50; 1 Thess 5,13) 

 Døm ikke hinanden (Rom 14,13) 

 Tag imod hinanden (Rom 15,7) 

 Vejled hinanden (Rom 15,14) 

 Hils hinanden med et helligt kys (Rom 16,16. 1 Kor 16,20. 2 Kor 13,12. 1 Pet 5,14) 

 Hav ikke retssager med hinanden (1 Kor 6,7) 

 Vent på hinanden (1 Kor 11,33) 

 Hav omsorg for hinanden (1 Kor 12,25) 

 Tjen hinanden (Gal 5,13) 

 Pas på at I ikke æder hinanden helt! (Gal 5,15) 

 I skal ikke tirre hinanden (Gal 5,26) 

 I skal ikke misunde hinanden (Gal 5,26) 

 Bær over med hinanden (Ef 4,2) 

 Tal sandhed med hinanden (Ef 4,25) 

 Vær gode mod hinanden (Ef 4,32. 1 Thess 5,15) 

 Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange (Ef 5,19) 

 Underordne jer under hinanden (Ef 5,21) 

 Hav Jesu sind over for hinanden (Fil 2,5) 

 Lyv ikke for hinanden (Kol 3,9) 

 Bær over med hinanden (Kol 3,13) 

 Tilgiv hinanden (Kol 3,13) 

 Undervis hinanden (Kol 3,16) 

 Forman hinanden (Kol 3,16. Hebr 3,13; 10,25) 

 Trøst hinanden (1 Thess 4,18; 5,11) 

 Giv agt på hinanden (Hebr 10,24) 

 Bagtal ikke hinanden (Jak 4,11) 

 Vær ikke vrantne mod hinanden (Jak 5,9) 

 Bekend jeres synder for hinanden (Jak 5,16) 

 Vær gæstfrie mod hinanden (1 Pet 4,9) 

 Vær ydmyge over for hinanden (1 Pet 5,5) 

 Hav fællesskab med hinanden i lyset (1 Joh 1,7) 

* Øvrige henvisninger til at elske hinanden: Joh 15,12.17. Rom 12,10; 13,8. 1Thess 3,12; 4,9, 
 2 Thess 1,3. 1 Pet 1,22. 1 Joh 3,11.23; 4,7.11.12. 2 Joh 5)

gen er, at vi ikke skal udnytte de andre til egen 
fordel, men at vi skal lade de andre drage 
fordel af, at de kender os. Det er i virkelighe
den et ganske opløftende perspektiv på vores 
medkristne, at det er mennesker, som på den 
ene eller anden måde kan drage fordel af, at 
de kender mig.
 Denne tjenende indstilling er et genskin af 
ham, som blev en tjener for os og dermed et 
vidnesbyrd om ham. 

TIL OVERVEJELSE 

Sæt navn på tre evner, du har, og som du kan 
tjene andre med.

Tak for at Jesus gav sit liv i tjeneste for os.
Bekend at egoisme ofte bliver en stærkere kraft i os end tjeneste for 

andre.
Bed om at vores kristne brødre og søstre må få gavn af de ressourcer, 

Gud har givet os.
Bed om at vi altid må have åbne øjne og hjerter for de kirker rundt 

om i verden, der har særlig behov for vores støtte.
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TJEN
HINANDEN

Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kø
det, men tjen hinanden i kærlighed (Gal 5,13).
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BOGEN 
BAG HÆFTET

Henrik Nymann Eriksen, forstander på Luthersk Missions Højskole i Hillerød, 
er forfatteren bag »Hinanden – indspil til en kristen menighedskultur«. Tek
sterne i dette hæfte er sammendrag og udpluk fra denne bog, som går bag 
om de mange »hinandenord« i Det Nye Testamente.

EN BIBELTEOLOGI 
FOR KIRKENS 
MISSION
»Det drejer sig ikke så meget om, at Gud har en mission for sin kirke i 
verden, som at Gud har en kirke til sin mission i verden. Mission blev ikke 
skabt af hensyn til kirken; kirken blev til af hensyn til missionen – Guds mis
sion.« Citat fra bogen

Christopher J. H. Wright er leder af Lausannes 
teologiske arbejde og er en af de få med »det 
store overblik« over, hvor skoen trykker for den 
verdensomspændende kirke.
 I bogen binder Chris Wright frelse, mission, 
discipelskab og Bibelen sammen, så det giver 
læseren en forståelse af, hvem vi er, og hvorfor 
vi er her. Han gør det befriende klart, at mis
sion ikke bare er en aktivitet eller noget, der 
foregår uden for vort lands grænser, men at 
det er noget, vi er sendt ud i hele livet og hele 
tiden.
 Bogen kan læses som selvstudium, men er 
også oplagt at bruge i en studiegruppe. Bogen 
indeholder refleksionsspørgsmål efter hvert 
kapitel.
 
Guds folks mission er udgivet 2013 af Loh
se. Bogen er på 344 sider og koster 299,95 kr. 
hos Forlagsgruppen Lohse (lohse.dk). Fås også 
som ebog til 199,95 kr.

Hinanden – indspil til en kristen menig-
hedskultur er udgivet 2012 af Luthersk Mis
sions Bibelskoles Elevforening. Bogen er på 96 
sider og koster 60,00 kr. hos Forlagsgruppen 
Lohse (lohse.dk)
 
»En bog, der går tæt på Bibelen og tæt på os. 
Dens budskab er lige så enkelt, som det er 
udfordrende: Forsoningen med Gud må føre 
til forsoning mellem mennesker.«

Jens Ole Christensen, Generalsekretær i LM

»Jeg finder denne bog om »hinandenordene« 
i Det Nye Testamente meget værdifuld. Den 
giver nemlig stor hjælp og inspiration til at 
tænke, tale og leve i vores lokale kristne fæl
lesskaber. Forfatteren har en dyb indsigt i Guds 
ord og i kristne menneskers hverdagsliv, og 
han formår at forbinde disse to på en måde, 
som er dybt befriende og meget forpligtende.«

Carsten Hjorth Pedersen, 

Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut
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Konflikten i Syrien presser landets kristne 
minoritet. Evangelisk Alliance samler penge 
ind med det formål at bringe nødhjælp og 
håb til kristne i Syrien. Penge givet i dag vil 
i løbet af få dage være i Syrien til gode for 
trossøskende uden mad og uden sikkerhed. 
Kristne kirker, butikker og hjem angribes i 
stor skala, og de kristne har kun ringe el
ler ingen mulighed for at beskytte sig selv. 
Mange er på flugt og har behov for akut 
nødhjælp. 

Evangelisk Alliance kanaliserer penge til nød
lidende i Syrien gennem det engelsk base
rede Barnabas Fund, der har nære forbindel

ser til Lausannebevægelsen og Evangelisk 
Alliance. Se mere på www.barnabasfund.org.

Desuden støtter vi den kristne tvkanal SAT
7’s målrettede indsats for at bringe evan
geliet til børn og voksne gennem satellittv. 
Kanalen drives af kristne fra Mellemøsten og 
har et dagligt seertal på 57 millioner. Alle 
kanalens udsendelser kan også modtages i 
Danmark og resten af Europa. Se mere på 
www.sat7.org og www.sat7kids.com

Gaver bedes indbetalt til Evangelisk Alliances 
konto 1551 6402151 og er fradragsberetti
gede efter gældende regler (opgiv CPRnr). 

STØT SYRIEN MED 
NØDHJÆLP OG ET 
BUDSKAB OM HÅB


