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angfoldighed

På Jesu tid var der kritiske og snævertsynede mennesker, som brugte deres tid på at finde
fejl og skævheder ved andre. De fandt fejl ved disciplene, og de fandt fejl ved Johannes
Døberen, og de fandt fejl ved Jesus.

A f L ars Hy ld g ård J e nsen

De sagde om Johannes Døberen, at han var besat,
fordi han hverken spiste brød eller drak vin, og de
sagde om Jesus: ”Se den frådser og dranker, ven
med toldere og syndere!” Men Jesus responderede:
”Visdommen har fået ret ved alle sine børn.”
(Luk.7:33-35)
Jesus kommenterer her på, at Johannes
Døberens og hans egen tjeneste var meget
forskellige i det ydre. Men trods deres forskellighed var begge deres tjenester et resultat af Guds
vilje. Dette viser os at tjenere i Guds rige ikke
skal være kopier af hinanden, men vil være forskellige i udtryk og form. Det viser os også, at vi
ikke skal dømme ud fra det ydre, men at vi skal
forstå de forskellige tjenesters formål i Guds plan.

Forbilleder i at følge Jesus
Bibelen siger:
”Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer,
betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres
tro.” (Hebr. 13:7)
Vi har alle brug for menneskelige forbilleder i
efterfølgelse af Jesus, og særligt nye troende har
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Bevar fokus på Jesus
Når vi lader os inspirere og træne af andre kristne,
er det vigtigt at huske, at vi jo ikke er kaldede
til at følge mennesker, men at vi er kaldede til
at følge Jesus. Vi kan takke for, at han styrker
vores tro og vandring igennem andres forkyndelse og eksempel. Men vi skal ikke være kopier af
andre, men hver især være unikke vidner om Jesus.
At udruste andre til tjeneste er en tjeneste - i ordets
egentlige forstand. Det er ikke en funktion, som gør
nogen til herrer over andres tro. (Se 2.Kor.1:24)
Tjeneste handler om at tjene. Det gjorde Jesus sig
umage for at få os til at forstå.
Bibelen siger, at vi er kaldede til at vokse op til ham,
der er hovedet, nemlig Jesus. (Ef.4:13-15) I sidste
ende er det ham, vi skal stå til regnskab for – og ikke
mennesker. Efterhånden som vi vokser til modenhed, lærer vi selv at tilegne os Bibelens ord, at have
ærefrygt for Gud og at høre vores sande Hyrdes
stemme, midt i de mange menneskelige stemmer.
Vi er købt med blod til at tilhøre og tjene ham.
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Du kan støtte nedenstående tjenester
via Europe Harvest Center. Gaver kan
mærkes til følgende personer:
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afgørende fordele af at lære af andres tro. I den
forbindelse kan det være rigtig godt med perioder af træning og discipelskab, ligesom Paulus
trænede andre disciple i længere perioder, for at
de skulle blive fuldt udrustede til at følge Jesus.
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Undgå sammenligning
Når vi ser på, hvordan andre tjener Gud, kan vi
komme til at sammenligne os med dem. Dette
kan føre til føleleser af mindreværd, stolthed eller
konkurrence. Det er naturligt at blive inspireret
og opbygget gennem andres tjeneste, men vi skal
ikke sammenligne os med hinanden på en ukonstruktiv måde. Og dét er der flere bibelske grunde
til. For det første har vi forskellige opgaver, og
derfor forventes der ikke det samme af dig som af
din kristne bror eller søster. Det er også en hjælp
at forstå, at den, som er blevet givet meget, skal
der kræves mere af. (Luk.12:48)

Du er unik – så vær det!
Jeg må indrømme, at jeg nogle gange er kommet
til at sammenligne mig lidt for meget med andre.
Her har Jesus måttet hjælpe mig. Ved en lejlighed
delte én af vores venner, Tina, et profetisk ord,
som har talt stærkt til mig:
Hun oplevede, at Jesus sagde: ”Min kappe har
mange farver.” Helligånden gav hende et billede
af, at der var mange flotte, farvede striber ned ad
Jesu kappe. Og Jesus fortsatte: ”Jeg har brug for
dig, som DU er!”
Du er dig, og du skal ikke være nogen anden.
Men du skal lade Jesus komme til med sin ild og
sin kærlighed, så du kan blive en klar og strålende
farve på hans kappe!
Hvis vi sammenligner os med andre, kan det
være som at få smidt en tung sten på den ene side
af trillebøren, mens du går med den. Dette kan
få læsset til at vælte. Og det er jo ikke meningen.
Den last, som Jesus vil give os ved sin Ånd, vil
være som en perfekt læsset trillebør, som vil være
i balance, så vi kan sætte i gang med direkte kurs
mod vores mål.

Kærlighedens frigørende kraft
Vi kan modstå denne sammenligning, når vi
forstår, at mangfoldighed er Guds vilje.
For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer,
alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét
legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer.
(Rom.12:4-5)

Vores forskellige opgaver er alle sammen vigtige
– og lige så uundværlige som kroppens forskellige
lemmer og organer. Derfor er det vigtigt at vise
hinanden anerkendelse og kærlighed. Paulus sagde:
Vær hinanden hengivne i broderkærlighed,
kappes om at vise hinanden agtelse. (Rom.12:10)
Kærligheden til hinanden afspejler vores kærlighed
til Jesus. Han er vores første kærlighed og fyldt
af ham må vi tjene hinanden i kærlighed. Peters
første brev udtrykker det på denne stærke måde:
Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde
skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med
ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den
kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive
herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er
hans i evighedernes evigheder! (1.Pet.4:10-11)

Hans uendelige herlighed
Tilbedelsen af Jesus bliver endnu større gennem
mangfoldigheden i hans folk. Hele skabningen er
skabt til at prise ham og demonstrere hans herlighed. Alle farver skal frem, når det gælder om at
leve for ham og hylde ham.
Alt, hvad der ånder skal lovprise Herren.
(Sl.150:6)
Vi er ikke så store, som nogle tror. Ingen af os har
bestilt vores egen eksistens på forhånd. Alligevel
har vi det ufattelige privilegium, at vi må leve for
ham og til hans ære. Som brændende vidner om
Jesu frelsende magt i vore liv er vi alle kaldede til
at skinne som himmellys i denne verden, ”så at
Guds visdom i al sin mangfoldighed … kan blive
gjort kendt!” (Ef.3:10)
Jesus er uendeligt stor, så lad os være frimodige!
Og lad os søge at forstå tingene fra hans perspektiv! Så vil vi se endnu mere af hans storhed
igennem dem, der elsker ham.

F
SAMMEN OM OPGAVEN

ællesskab udvikles gennem

Gennem hele Bibelens historie ser vi, at Gud bruger mennesker, når Han ønsker at udrette
noget her på jorden. Jeg tror nok, Gud ville være fuldt ud i stand til at klare sig uden os, men Han
værdsætter fællesskab. Og det at samarbejde er absolut noget, der fører til fællesskab. Derfor
ønsker Han at samarbejde med os, når det gælder Hans riges udbredelse her på jorden.

A f R onald Gabrielse n
I forretnings- og organisationslivet hænder det,
at grupper af mennesker bliver sendt på “Team
Building” kurser. Ofte bliver sådanne kurser afholdt
på et lidt afsides sted. Når gruppen så er samlet,
får de forskellige opgaver, de skal arbejde sammen
om. Opgaverne er ofte tilrettelagt, sådan at gruppen
er nødt til at samarbejde for at kunne gennemføre opgaven.
Sådanne “Team Building” kurser er tiltænkt
som et redskab til at styrke fællesskabet. At en
gruppe mennesker får nogle konkrete opgaver,
de skal løse, er netop med til at føre dem tættere
sammen.
Som kristne er vi blevet givet en konkret opgave, hvilket kan være med til at føre os tættere
på hinanden, hvis vi vælger at samarbejde.
Samarbejde betyder ikke, at alle gør det samme.
Det betyder, at vi alle med vore forskellige opgaver vælger at være med til at fuldføre en større
opgave. Sådan er det mission fungerer. Hver for
sig gør vi ikke det hele, men vi kan alle vælge at
bruge vore talenter og gaver på en måde, som
fremmer det større mål; verdens frelse. Vi må lære
at bruge hinandens styrker og udfylde hinandens
svagheder - uden at stille os til dommere over
dem, der ikke gør det samme som os.

Gud ønsker samarbejde
Da Jesus rejste tilbage til sin Far i Himmelen,
overgav Han verdens vigtigste budskab til dem,
Han havde vandret sammen med de år, Han havde
været i tjeneste her på jorden. Det var måske ikke
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en særlig frygtindgydende gruppe mennesker,
og de var ikke mere fyldt af tro, end at de gemte
sig, efter at Jesus var blevet korsfæstet. Ja, Peter
havde endda nægtet, at Han kendte Jesus.
Men Gud har tro på kraften i samarbejde, og
Han vidste, at der om nogle dage ville komme en
ny samarbejdspartner, som ville sætte lidt mere
liv og røre i denne skrøbelige gruppe af disciple.
Jesus havde fortalt dem om denne nye samarbejdspartner, før Han ble korsfæstet:
Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil
sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde
jer om alt, hvad jeg har sagt til jer… Men jeg siger
jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går
bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke
komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende
ham til jer. (Johannes 14:26 + 16:7)
Ordet, som Jesus bruger for Helligånden her,
er ordet “Parakletos”, som også kan oversættes
med ord som: Hjælper, advokat og rådgiver. Men
en betegnelse, Helligånden aldrig får, er “initiativtager”. Han vil hjælpe os, Han vil styrke os,
Han vil vejlede os, men det er os, som skal vælge
at bevæge os.
Gennem Helligånden, som bor i os, ønsker Gud
at samarbejde med os i at se Hans rige udbrede sig
her på jorden. Mens vi lærer at samarbejde med Ham,
udvikles der også et tættere fællesskab med Ham.

Horisontalt samarbejde
Men det er ikke kun Gud, vi skal samarbejde med.
Fordi Gud har taget bolig i hver enkelt af os, er det
meningen, at vi også skal lære at samarbejde med
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samarbejde
hinanden. I 1. Korintherbrev kapitel 12 bruger
Paulus vores menneskelige krop som et billede på,
hvordan vi er afhængige af hinanden:
Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der
så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét
legeme. Øjet kan ikke sige til hånden: »Jeg har ikke
brug for dig,« eller hovedet til fødderne: »Jeg har
ikke brug for jer.« (1. Korintherbrev 12:19-21)
Gud har helt bevidst gjort det sådan, at jeg ikke skal
have nok i mig selv. For at styrke fællesskabet har
han gjort det sådan, at vi må lære at arbejde sammen
for at kunne udføre opgaven.
Som missionær er det meget interessant at
læse Paulus brev til menigheden i Filippi. Det var
en menighed, der havde samarbejdet med Paulus om
at udbrede evangeliet, og vi kan tydeligt se Paulus’
taknemlighed:
Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu omsider
har ladet jeres omsorg for mig blomstre op; det
havde I også tidligere i sinde, men ikke mulighed for.
Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget; for
jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender
til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I ét og alt er jeg indviet, både at være mæt og
at sulte, både at have overflod og at lide mangel.
Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Alligevel
var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig
i min nød. I ved jo også selv, filippere, at i evangeliets første tid, da jeg drog bort fra Makedonien,
var der ingen anden menighed end jer, der stod
sammen med mig om udgifter og indtægter. Også
i Thessalonika sendte I mig indtil flere gange, hvad
jeg havde brug for. Ikke at jeg stræber efter gaven,
men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt
i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har
nu rigeligt. Jeg har mere end nok efter at have
modtaget jeres gave af Epafroditus, en liflig duft,

et kærkomment offer, Gud til behag. Min Gud vil
fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin
rigdom på herlighed i Kristus Jesus. (Filipperne
4:10-19)
Ikke alle i Filippi havde mulighed for at rejse ud
på samme måde som Paulus, men de gjorde fælles
sag med ham ved at bede for ham og ved at støtte
ham økonomisk. Dette, siger Paulus, “…tæller
godt i jeres regnskab…” Med andre ord: Gud ville
lønne dem rigeligt igen.

I samarbejde udvikles fællesskab
For mig er det blevet stort at se, hvordan Gud
værdsætter samarbejde, og jeg har også opdaget,
at det netop er her nøglen til at udvikle fællesskab
ligger. Det gælder både, når det handler om fællesskab mellem os mennesker, men også når det
handler om fællesskabet mellem os og Helligånden.
Måden, du kan udvikle et tættere fællesskab
med Ham på, er ved at tage del i den opgave, som
ligger Ham på hjerte; nemlig verdens frelse. Når
du begynder dér, hvor du er - med de talenter,
evner og muligheder, du har, vil du opleve, at
mens du er optaget af at gøre det, du kan for at
udføre opgaven, så bliver du samtidig knyttet
tættere til Ham. Ved at I samarbejder om samme
opgave, udvikles fællesskabet.

Støt mission når du
bestiller grafisk arbejde
På samme måde, som Paulus brugte sine talenter til at lave
telte for at skaffe sig det undehold, han behøvede, bruger
Ronald sine talenter indenfor grafisk arbejde til at underholde
deres missionsarbejde. Har du behov for grafisk arbejde, kan du
støtte mission, samtidig med at du er sikret god kvalitet.
WWW.LIFESUPREME.COM
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TID FOR EUROPA

En ganske almindelig dag i år endte med
at blive startskuddet til noget helt nyt og
spændende, som løber af stablen næste år i maj,
nemlig “Impact Europe”.

IMPACT EUROPE i
Familien
Corneliussen

A f U lrik Corneliu ssen

kun noget, jeg har gjort, og så må du læse dette
som en bekendelse fra én, der lige har set lyset :-)

Vi havde besluttet at bruge en formiddag i Guds
nærvær på Sjellebro. Sjellebro er Ungdom Med
Opgaves missionscenter ved Randers. Vi var en
lille flok, der brugte tid i lovsang og bøn, og som
nød at være i Guds nærvær. Gud talte mange forskellige ting gennem flere af dem, der var til stede.
Et af ordene var: ”Danmark vil blive stenen,
der nedbryder Satans fæstningsværker i Europa,
ligesom stenen i Davids slynge dræbte Goliat”.
Der var mange andre ord fra Gud den formiddag, men dette ord blev ved med at give genlyd
i mine ører. Derefter var vores spørgsmål til Gud:
”Hvordan kan vi arbejde sammen med dig i dette
projekt? Hvilke skridt kan vi tage i lydighed?
Hvordan ser dette ud?”

Davids tillid til Gud

Forbedere, lovsangere og
evangelister sendes ud
Efter nogle uger i bøn, begyndte visionen at blive
klarere. Vi tror, at Gud ønsker, at vi som land forbereder Europa på dét, Han har for kontinentet
den næste tid. Vi tror på, at Gud ønsker at sende
forbedere, lovsangere og evangelister ind som en
slags “strike teams”, inden resten af hæren rykker
frem.
Efter dette ord om David og Goliat har jeg
personligt brugt mange timer på at studere Guds
ord og bede om Guds åbenbaring i forhold til
1. Samuelsbog kap. 16 og 17. Min konklusion er,
at jeg ikke har læst min Bibel ordentligt indtil nu.
Jeg har måttet erkende, at der lå utrolig mange
sandheder gemt bag ordene i disse to kapitler,
som jeg tror, Gud har åbnet mine øjne for de sidste
måneder.
Først har jeg skullet omvende mig fra at
læse Guds ord med nogle meget barnlige briller,
nemlig de briller jeg fik på ved at læse børnebibelhistorierne - og aldrig fik taget af. Måske er det
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David var en dreng, da Samuel salvede ham, men
senere læser vi i kapitel 16, da Saul havde brug for
en harpespiller, at man anbefaler David til dette
job. I forskellige versioner på forskellige sprog
omtales David, som en “modig kriger”, “erfaren
kriger”, og andet i denne retning, men ikke som en
dreng. Senere bliver Saul så glad for David, at han
gør ham til sin våbenbærer, og i nogle versioner
står der livvagt. Jeg er næsten flov over, at jeg
har læst dette så mange gange, men alligevel, når
kampen mellem Goliat og David starter, ser jeg
den lille dreng David og den kæmpe store Goliat
overfor hinanden. Min pointe er følgende: Hvis
David i virkeligheden var en ung modig kriger og
ikke en lille rødmosset dreng, hvad var så forskellen på ham og de andre soldater? Hvem siger, at
David er en dreng? Saul siger det efter i 40 dage at
have rystet af skræk sammen med den israelitiske
hær. Mon det gør en forskel på, hvordan størrelsesforholdet er mellem David og Goliat? Goliat
er allerede i sejrsrus, inden han møder David,
da han har fået en hel hær til at ryste af frygt.
Måske kan vi konkludere, at han føler sig lidt oppustet uden at være alt for frit tolkende i forhold
til Guds ord. Men hvad så med Sauls rustning,
som jo var alt for stor til David ift. Børnebibelen?
Bibelen siger, at David siger nej, fordi han ikke er
vant til rustningen, men ikke at den er for stor,
fordi han bare er en lille dreng. David er måske
ikke den største og mest erfarne soldat, men når
det kommer til tillid og tro på Gud, er han mange
meter højere end de andre soldater - inklusiv
Goliat. Dette giver David sejren over Goliat.

Blot en uomskåret filister
Der står, at da Samuel salvede David, blev Guds
ånd over ham. David siger til kongen, at han har
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slået både løver og bjørne ihjel for at forsvare
fårene, og at denne “uomskårne filister” ikke er
anderledes. David kigger på Guds – og ikke på modstanderens størrelse, og kalder hverken Goliat for
kæmpe eller ved navn, blot den “uomskårne filister”.
Som jeg læser denne blodige beretning, ser jeg,
at David ikke bare slår Goliat ihjel med stenen
men også hugger hovedet af kæmpen. Efter min
frie fortolkning ser jeg den triumferende David
løfte Goliats afskårne hoved op i håret i bedste
”Braveheart” stil, så både filistrenes og Israels
hær tydeligt kan se det fra hver deres bjergside.
Efter at hovedet bliver skilt fra kroppen, hersker
der ingen tvivl: Goliat er helt død. David kalder
hæren til krig, og lige pludselig er de ikke længere
skræmte, men rigtige soldater som tør angribe
filistrene. Filisterne derimod flygter, da de ser deres
hovedløse helt slået af David. Hvis Danmark er
stenen, og Gud er den samme i dag, som da Han
gav David sejren, hvem er så David? Det er dem,
der har Guds ånd og ser Goliat som en uomskåret
filister og ikke en kæmpe. Det er dem, der tør
finde 5 glatte sten og gå fjenden i møde. Det er
dem, der har lige så klar en forståelse af kampens
karakter som David, og som også ved, hvem æren
bør tilhøre.
Lad os aktivere hæren i Europa, som er gået
i stå! Lad os med tillid til Gud gå fjenden i møde
med den samme overbevisning, som David havde,
da han gik Goliat i møde. Lyt til Gud, adlyd Ham
og giv aldrig op.

Vær med på team
Hvordan dette ser ud rent praktisk, er noget helt
andet. Klik ind på ywam.dk og find ”IMPACT
EUROPE” for de praktiske detaljer. Se promotion-videoen og skriv til os på: ie@ywam.dk - og find
ud af, hvordan du kan være med til at forberede
Danmark og Europa på det, som Gud allerede er
i fuld gang med - men også på det, der kommer.
I 2. Krønikebog kap. 20 kan vi læse om, hvordan

Kong Joshafat reagerede, da fjenderne gik imod
ham. Nemlig ved at søge Gud gennem bøn og
faste sammen med hele folket. Gud sagde til
Joshafat, at han ikke skulle frygte men stille op til
kamp. Efter at have rådført sig med folket, sendte
han lovsangerne (levitterne) ud foran hæren.
Bibelen fortæller, at da de begyndte at lovsynge,
slagtede fjenderne hinanden, og der var så mange
døde, at det tog Joshafat og hans mænd 3 dage at
samle værdierne blandt de faldne.
Vores kamp er imod åndsmagter. Derfor tror
vi, at Gud har kaldet os til denne strategi, hvor
vi sender strategiske teams ud over hele Europa.
Lige nu arbejder vi på at få teamlederne på plads,
og finde ud af, hvilke nationer de forskellige
teams skal tage til. Vi inviterer dig til at sætte
et stort kryds i din kalender fra den 6. – 29. maj
2016. Kan du ikke være med hele perioden, kan
du stadig deltage aktivt ved at melde dig til et
team i én uge. Det er også muligt at deltage i et
åbent møde hver weekend i hele perioden uden
at deltage på et team. Ønsker du at deltage på et
team, så send os en e-mail. Vi forventer stor international tilslutning, og allerede nu er der også et
team, som vil rejse rundt i Danmark i mindst den
ene uge. For at Danmark bliver stenen, der rammer
Goliat og aktiverer hæren i Europa, behøves der
en massiv bønneopbakning. Stå sammen med os
for Guds riges fremme i Danmark og Europa, ja,
til verdens ende.

			 Maj 2016

”IMPACT EUROPE”
a STRIKE TEAM l
a STRIKE TEAM ll
a STRIKE TEAM lll

6. – 15. maj
13. – 22. maj
20. – 29. maj

Tilmelding til de forskellige teams er snart åben.
Tag en uge fri fra skole/arbejde - kom og vær med!
Åbne møder på alle lørdage 7.+14.+21.+28. maj

BED FOR AT DANMARK SOM STENEN I SLYNGEN
MÅ FÆLDE FJENDEN OG AKTIVERE GUDS HÆR I HELE EUROPA.
SE MERE PÅ YWAM.DK eller kontakt os på: IE@YWAM.DK
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UDSENDT EVANGELIST

Michael Nielsen i fuld
gang med at bede for
mennesker ved eftermødet
i byen Hajdúhadház

irakler på
mission i Ungarn

A f M ich ael N ielsen
Jeg er lige kommet hjem fra en utrolig stærk
missionstur til Ungarn. Vi var i to forskellige byer
ved navn Szolnok og Hajdùhadház, hvor vi havde
møder for sigøjnere og selvfølgelig også for andre,
som kom. Men hovedsageligt var det sigøjnere,
som kendte Jesus, og de havde så taget deres ikketroende venner og familier med. Vi havde som
sagt møder to forskellige steder, og alt i alt var der
over 600 sigøjnere, der kom og hørte Guds ord og
blev berørt af Jesus. Ronald underviste om, at vi
kan leve et naturligt overnaturligt liv, og jeg fortalte, hvordan jeg var blevet frelst og delte om,
hvordan man kan bruge loven (til at skabe syndserkendelse), når vi forkynder evangeliet.

Vi oplevede også utroligt stærke mirakler
Der var bl.a. en ældre dame, som var lammet i
det ene ben og ikke rigtigt kunne gå. Jeg bad for
hende, og Helligånden kom virkelig stærkt over
hende, og jeg sagde til hende: ”Bevæg dine ben!”,
og det gjorde hun og var helt rask!

8

Der var også flere med nyresmerter, som blev
helbredt, og mange blev sat fri fra depression og
afhængighed af bl.a. cigaretter. Jeg bad for en dame,
som fortalte, at hun var blevet bedt for og havde
oplevet frihed, men var faldet tilbage igen. Jeg sagde
til hende, at det også handlede om at tage valg og
fik hende til at tage sine cigaretter og knuse dem,
og derefter bad vi Gud om at sætte hende fri.

Mennesker søgte frelse
Men det stærkeste af alt var de mennesker, der
ville gøre Jesus til Herre og frelser i deres liv. Det
første sted var der 7 personer, der ville følge Jesus
og det andet sted ca. 10. Efter at jeg havde fortalt mit vidnesbyrd, forkyndte jeg evangeliet og
spurgte, hvem der ville tage imod budskabet.
7 personer kom frem og senere, da vi bad for
mennesker, var der 3 mere, jeg bad for, som ville
gøre Jesus til Herre i deres liv. Jeg husker en kvinde,
som kom op og sagde, at hun ville omvende sig.
Hun spurgte, om jeg ville bede for hende, fordi
hun ikke kunne få børn. Da hun modtog Jesus,
kom Helligånden stærkt, og hun faldt til jorden
og var virkelig blevet mødt.

Støt
dem der
går ud
A f L ars Hy ld g ård J ensen
Missionærer og evangelister er Guds idé. Egentlig
er alle Jesus-troende missionærer, men samtidig
kalder Jesus også i dag enkeltpersoner til at forlade det trygge og sikre arbejdsliv for at begive
sig ud på en trosrejse for hans skyld. Jeg har haft
nogle klare oplevelser, som har givet mig en vision
om, at 100 evangelister skal rejses op.
Der er dog allerede evangelister og missionærer, som er i fuld gang, og som rækker evangeliet
ud til mange mennesker. Dem kan vi styrke med
forbøn og økonomisk støtte.
Nogle af de missionærer, som kan støttes
gennem Europe Harvest Center, og som har
behov for flere støttepartnere, er:
n
n
n

David og Victoria Dahl
Michael Nielsen
Ronald og Kasia Gabrielsen

Der er flere, der kan støttes igennem Europe
Harvest Center. Du kan se navne på tilknyttede
missionærer og evangelister i kolofonen på side 2.
Gaver mærkes med navnene på dem, man ønsker
at støtte.

Klub 100
Du kan også støtte de tilknyttede missionærer igennem en fællespulje, hvorfra der vil blive uddelt efter
behov. I så fald skal gaven mærkes: “Klub 100”

Verden har brug for Jesus
Har du tænkt over, at du med stor kraft og indflydelse kan præge verden, når du beder for eller
støtter Guds riges arbejde. På den måde kan du nå
meget længere ud end dit daglige virkefelt. 		
Helligånden vil lade os forstå, at vi, der elsker
Jesus, står skulder ved skulder i Guds mægtige
frelsesplan.
Tag endelig kontakt, hvis du har spørgsmål.
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Discipel-træning
Fra søndag den 14. februar til lørdag den 20. februar, indbyder vi til
målrettet træning for disciple af Jesus. I løbet af de 6 dage vil der
være bøn, lovsang, god undervisning og evangelisation i Aalborg.
Der vil være fokus på at nå mennesker med evangeliet - og det vil
vi gøre i praksis flere af dagene.

Gud rejser sin hær af evangelister og høstarbejdere.
Vil du udfylde din plads? Så har du i denne uge muligheden
for at indvie dig til tjeneste.
Discipel-træningen foregår hos
Susanne og Lars Hyldgård,
Råbjergvej 8, 9220 Aalborg Ø.
Programmet starter
søndag d. 14/2 kl. 19.30
og slutter lørdag d. 20/2 kl. 13.00
Vi sørger for at finde
overnatningspladser
til deltagerne i Aalborg.
Pris for ugen inkl. fælles måltider: 350 kr

Tilmelding og
mål:
eventuelle spørgs
E-mail:
ail.com
europeharvest@gm
s)
ar
(L
Tlf: 20 77 15 24

P

MISSIONSBASEN I POLEN

Fra et spontant bydelsfremstød, som vi havde
sammen med teamet
fra Holland, som vi
havde besøg af.

olen er åben for evangeliet

Hvis du ønsker at afsætte
3-6 måneder som missionær i Polen, så tag
kontakt til os. Så vil vi
hjælpe med at tilrettelægge det, som skal
ordnes.
På basen hernede har vi
dagligt bøn, lovsang og
bibelundervisning samt
ugentlig evangelisation.

A f R onald Gabrielsen
Nu har vi været i Polen i snart 1½ år, og det har
været en spændende rejse, hvor vi har oplevet
Guds trofasthed og indgriben på mange områder.
Mennesker er blevet frelst, helbredt, sat fri fra
dæmoner og nu i september startede vi den første
menighed op.
Når man lige er flyttet, er alt nyt og spændende. Men efter et stykke tid bliver det, som var
nyt og spændende, altid en almindelig del af livet.
Selv for missionærer er de fleste dage hverdage;
dog er vore hverdage nok fyldt med lidt andre
ting end i en helt almindelig familie.
Jeg vil derfor skrive lidt om, hvad vi har brugt
tiden på det sidste halve år, og hvad der sker i
arbejdet her i Polen.

Sjov med team
Arbejdet består af en del forskellige hovedarbejdsområder, og et af disse er at koordinere
og tilrettelægge for andre, som ønsker at komme
på korttids-mission her i Polen. Efter at have
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været involveret i teamrejser i mange år har jeg
opdaget, at et godt forarbejde er utrolig vigtigt.
En del af dette forarbejde er ikke så nemt for
teamet selv at udføre, da de som oftest ikke bor i
det land, de rejser til.
Her hjælper vi teams, som ønsker at rejse til
Polen. Da vi bor her og har polakker som en del af
vores team, kan vi være et godt bindeled. Derfor
har vi også været med til at organisere flere teams
det sidste halve år, og dette er noget, vi godt kan
lide at gøre.
De fleste teams rejser ud i sommer-månederne,
og derfor er sommeren også den mest travle tid
for os. Men det betyder ikke, at vi ikke har noget
at fylde tiden med resten af året.
Her i sommer havde vi to store teams på
besøg, og det største af dem var faktisk fra ungdomsarbejdet GROW i Danmark. Teamet fra
GROW satte vi i forbindelse med nogle af vores
venner, som er i gang med at starte en menighed
i Warszawa. Og to af dagene var vi også inde for
at være med. Teamet gjorde et fantastisk arbejde,
og vi har fået gode rapporter fra menigheden i
Warszawa, om at teambesøget har båret rig frugt.
Lige efter at teamet fra GROW var her, fik vi
besøg af et team fra Bergen (Norge). De kom fra
bibelskolen “Veien”, som er en bibelskole drevet
af en menighed, der hedder Jesus Fællesskabet.
Dette er en menighed med et stort fokus på mission,
og i løbet af det sidste halve år har vi faktisk haft
to teams fra denne menighed.
Teamet var med til at hjælpe i flere lokale
menigheder hernede, og det er også noget, vi synes
er vigtigt, når det kommer til missionsarbejde. Vi
ønsker at vores arbejde skal velsigne lokale menigheder, eller føre til at nye menigheder bliver startet.
Vort hovedfokus for teambesøget fra Veien
Bibelskole var gadeevangelisation. Derfor var vi
meget på gaden i løbet af den tid, teamet var her.
Og et naturlig resultat af dette er jo, at der kom
mange vidnesbyrd om helbredelse.

TEAM PÅ TUR

Nogle uger efter at teamet fra Veien Bibelskole var
her, rejste jeg og familien på ferie, mens resten af
teamet hjalp et team fra Ikast i byen Wodawa. De
var sendt ud som en del af Euromissions arbejde,
og da vi har god kontakt med både Midtjyllands
Frikirke og Euromission, var det naturligt at være
med til at hjælpe.

Team og menighedsplantning
Lige efter at vi kom tilbage fra vores lille ferie, var
vi i fuld gang med et nyt team fra Bergen. Denne
gang var det ikke fra Veien Bibelskole men fra
menigheden Jesus Fællesskabet.
Lige siden vi flyttede herned, har vi bedt Gud
om at lede os til et sted, hvor vi kan være med
til at starte en ny menighed. Efter at have været
på en del bønne-besøg i flere småbyer har vi følt,
at den by, Gud ønsker, vi skal starte op i, er byen
Poniatowa. Da Jesus Fællesskabet kontaktede os
angående at modtage et nyt team, fornemmede
jeg, at det var tid til at gøre noget i Poniatowa.
Vi gik derfor i gang med at planlægge en kampagne-uge med teamet, og denne uge viste sig
at blive meget frugtbar. I løbet af ugen, teamet
var her, fik vi rigtig god kontakt med en del af
de lokale folk; og dette på trods af at den lokale
katolske præst advarede folk imod at have kontakt
med os.
Faktisk var der en dame, der kom, udelukkende
fordi den katolske præst havde advaret imod at
komme på vores møder. I løbet af mødet kom
der et kundskabsord, som ramte lige ind i hendes
situation, og da vi kaldte frem til frelse, var hun
én af de første, der kom. I dag er hun en fast del af
fællesskabet, vi er ved at starte i Poniatowa. Hun
snakker både til høj og lav om, hvad Gud har gjort
for hende.

Menighedsplantning
Efter at teamet fra Jesus Fællesskabet var rejst
tilbage til Bergen, startede vi faste søndagsmøder
op i Poniatowa, og lige nu er vi mellem 8-15, der
samles hver søndag.
Menighedsplantning kræver selvfølgelig lidt
mere tålmodighed end et korttidsteam. Men det
har været godt at se, hvordan både en del af dem,

vi kom i kontakt med i løbet af kampagnen, fortsat kommer, og desuden er der også nogle nye,
der er kommet til.
At starte et nyt arbejde op i en ny by kræver
også ekstra tid, kræfter og økonomi. Heldigvis
har vi fået menigheden her i Lublin engageret i
projektet, så derfor har vi fået en del hjælp fra
folk i menigheden. En familie fra menigheden bor
også i byen, og de engagerer sig fuldt ud i arbejdet.
Men det koster også at skulle leje lokale, køre
frem og tilbage hver uge, trykke invitationer osv.
I må derfor gerne være med og bede om, at Gud
må forsørge det, vi behøver - og det er vi også
trygge ved, at Han vil gøre.

En dag, jeg og Michael var
i byen Swidnik, mødte vi en
mand, der sad i kørestol.
Efter forbøn rejste han sig op
og gik helt perfekt. Det gav
stor opmærksomhed, da folk
i parken så ham rejse sig
og gå omkring med løftede
hænder og prise Gud.

En almindelig uge
Hvordan ser så en almindelig
uge ud her i Polen? Vel, vores
program starter med at teamet
bruger tid sammen med Gud,
og hver dag bruger vi også god
tid til tilbedelse og bøn for Europa, vore partnere og andre
emner, Helligånden leder os til.
Derefter bruger de, som er en del af teamet her,
tid på at udvikle deres sprogkundskaber; noget
som er meget vigtigt, hvis man ønsker at være
missionær. Ca. kl. 12:00 spiser vi frokost sammen,
og efter frokost er der bibelundervisning.

Michael, Elin og Aska
forbereder Bibler, som
skal deles ud i forbindelse
med evangelisation.

To af dagerne arrangerer vi evangelisation, hvor
også en del andre unge fra Lublin er med. Om
lørdagen har vi internationalt møde, hvor der
kommer studenter fra nærmest alle verdenshjørner. Om søndagen er vi først med til at hjælpe
i menigheden her i Lublin; derefter kører vi til
Poniatowa for at have samling der.
Foruden det daglige er der diverse arrangementer,
vi arrangerer, og teams som kommer på besøg.
Mange tak til alle jer, der følger vores arbejde. Vi
er utrolig taknemlige for alle jer, der både beder
for og støtter vores arbejde.
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DANMARK

Returneres ved varig adresseændring

C/O HYLDGÅRD, RÅBJERGVEJ 8, DK-9220 AALBORG Ø

Vær med til at bringe
evangeliet til Danmark
Af Lars Hyldgård Jensen

Efter at Gud havde grebet ind i mit liv og sat mig
fri i sit nærvær, begyndte jeg hver dag at bede
om, at Gud måtte vise mig sine planer for mit liv.
Da jeg to år senere var på bibelskole i Norge og
stadig bad denne bøn, fik vi en dag besøg af en
vietnamesisk kirkeleder, Søster Tam, som offentligt profeterede over mig. Hun proklamerede, så
alle kunne høre det, at jeg skulle ”rekruttere arbejdere og bringe evangeliet til Danmark”. Det kan
tilføjes, at hun ikke havde nogen mulighed for at
vide, at jeg var den eneste person fra Danmark på
bibelskolen.
I foråret fik jeg med Guds nåde færdiggjort
hæftet, ”Vend om til Gud”, som jeg drømmer om
at få bragt ud til så mange danskere som overhovedet muligt. Men jeg erkender, at jeg ikke kan
gøre det alene. Der er behov for hjælp på forskellige måder, og dette giver netop dig muligheden
for at være med til at bringe evangeliet til landet
med det hvide kors i flaget.

Hvordan du kan være med
DU KAN:
n Hjælpe med at dele hæfter ud.
n Købe hæfter, som du eller andre deler ud.
		 (Pris: 1,35 kr / stk + porto)
n Være ansvarlig for uddeling i en bestemt
		 by eller bydel.
n Bede for Helligåndens værk i mennesker,
		 som modtager hæftet.
n Støtte økonomisk

Forbøn er måske den vigtigste af disse punkter.
Bed for Danmark. Bed for dine naboer. Hvis ikke
Helligånden kommer med sin overbevisende
kraft, kan vi ikke lede nogen til omvendelse. Vi
skal være villige vidner om Jesus, men vi er helt
afhængige af, at Gud giver åndelig vækst!
Hvilket fantastisk privilegium det er at tjene
Ham med perspektiv for evigheden!

Om hæftet: ”Vend om til Gud”
n Hvis ikke du har læst hæftet, sender jeg
		 gerne et gratis eksemplar til dig.
		(Skriv en e-mail til europeharvest@gmail.com)
n Hæftet koster kun 1,35 kr pr. hæfte, når vi
		 trykker store oplag på 10.000 eksemplarer.
		 Desuden er lommeformatet i A6 på 32 sider
		 et format, hvor vi får ekstra meget for pengene.
n Der er mulighed for, at man kan tilføje egne
		 kontakt-oplysninger el. lign. bag på hæftet.
n Projektet kan støttes på
		 Europe Harvest Centers konto:
		 Regnr: 1551 Konto: 16772984.
		 Gaver er fradragsberettigede efter
		 ligningslovens §8 og §12.

