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Et tilbageblik over de sidste 3 års trosvandring:   

    Da vi for ca. 3 år siden valgte ”at træde ud af båden” og at gøre bønnetjenesten 

til vores faste arbejde ved at undvære en almindelig fast indtægt, så var det vores 

klare forventning, at Gud ville belønne vores skridt i tro med utallige erfaringer af 

hans trofasthed og gavmildhed. Men desværre/heldigvis var Guds vej for os en 

anden end den, vi havde forventet. Vi havde troet, at vores skridt ville medføre 

mange tydelige bønnesvar på vores bønner, men når vi i dag ser tilbage, har vi 

kun meget få erfaringer af, at Gud besvarede en konkret bøn. Vi havde også troet, 

at vores liv ville demonstrere, at Guds evne til at forsørge sine børn altid overgår den forsørgelse et fast arbejde kan give, 

men i stedet blev vores vandring i tro præget af afsavn, underskud, lån og frustrationer.  

    For mig, Peter, har det i årevis været min store akilleshæl i tjenesten, at jeg bruger så mange timer i bøn og dog kun 

oplever meget få tydelige bønnesvar. Der har været lange perioder i løbet af de sidste 3 år, hvor jeg alvorligt har overvejet 

at opgive bønnetjenesten, fordi der tilsyneladende ikke var nogle konkrete frugter af min tjeneste. Jeg har endda haft 

dage, hvor jeg følte mig som en fange i et fængsel, fordi jeg desperat ønskede at forlade tjenesten og komme væk fra alle 

de skuffelser og afsavn, som den medførte, men jeg kunne ikke. Der var noget dybt nede i mig, som vidste, at bønnen var 

mit livskald. Jeg havde fx en dag, hvor jeg med tårer og gråd sagde til Gud: ”Nu går det ikke længere! Jeg har brug for en 

opmuntring! Jeg har brug for at se dit indgreb!” Og det næste der skete var, at Samuel, vores ældste søn, kom hjem og 

tabte sin nye (udlånt af skolen) Ipad på fliserne, så glaset splintrede – 3 dage før vores nytegnede forsikring ville træde i 

kraft.  

”Men Guds magt udøves i magtesløshed!" 

    Men på trods af alle vores forskellige skuffelser og frustrationer igennem de sidste 3 år, så 

har vi virkelig oplevet, at Gud har været med os hele vejen. Faktisk er jeg i dag dybt taknemlig 

for den vandring, han har ført os igennem, fordi den har ændret noget i os. Hvis han havde 

svaret alle vores bønner og givet os medvind på vores trosvandring, så havde vi måske haft 

langt større tro i dag, men det havde været en tro, som først og fremmest var knyttet til os 

selv og til vores evner i bøn – ikke til Guds evner. Ved at tillade den modgang og de mangler, 

som vi har oplevet, er vores tillid gradvis blevet flyttet væk fra os selv og over på Gud. Vi er 

blevet langt mere skrøbelige, når snakken går på vores egne evner, men vi har samtidigt fået 

langt mere tillid til Guds evner. Vi har lært, det Paulus lærte, da han selv måtte igennem en 

tung proces, som han kæmpede for at komme ud af (2 Kor 12,1-9): ”Min magt er dig nok, for min magt udøves i 

magtesløshed!” Vi har oplevet afmagt, men vi har så sandelig også oplevet, at Guds magt virker igennem os.  

Seminaret: Bønnen efter Guds hjerte:   

    For et års tid siden afholdt jeg (Peter) mit første bønneseminar uden Jofrid i en lille menighed i København. Til det 

seminar var jeg så hæs, at jeg næsten ikke kunne tale og da slet ikke synge. Jeg var ikke helt ovenpå, men jeg afleverede 

mit budskab så godt jeg kunne og rejste så hjem med en række gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Derefter hørte jeg 

stort set ikke mere derfra - indtil jeg året efter skulle afholde et bønneseminar i en menighed i Greve. Her kommer en af 

deltagerne (en kristen rocker) hen og siger noget i denne retning: Nu skal du høre, hvorfor vi har inviteret dig til Greve. Du 

afholdt et bønneseminar i den og den kirke sidste efterår. Den menighed havde før en del problemer, og det var grunden 

til at du blev inviteret, men siden dit besøg har der sket så meget godt. Der er meget mere bøn og selve atmosfæren i 

kirken er ændret, så man nærmest fornemmer Helligåndens nærvær, når man besøger dem. Lederen for en kristen MC 

klub deltog i seminaret og ændrede efterfølgende i MC klubbens planer. Han sløjfede en klubaften om måneden, som i 



stedet skulle bruges på bøn (og der var fortsat mødepligt). Siden da har MC klubben oplevet mange ting. På et enkelt 

møde var der 30 personer, som gav deres liv til Jesus. Al ære til Gud! 

    Jeg har afholdt lignende bønneseminarer i flere andre byer og får hver gang nogle forbavsende gode tilbagemeldinger. 

Og deltagerne går ofte hjem og forsøger at få seminaret til deres kirke eller by. Det er også grunden til, at jeg har mindst et 

seminar pr. måned i hele dette efterår. Alt dette gør Gud i en tid, hvor jeg på mange måder føler mig som en delvis fiasko.  

Bogen ”at bede sammen” fortsætter med at blive spredt: 

    Noget af det mest opmuntrende, som vi har oplevet igennem det sidste halve år, omhandler bogen 

”At bede sammen”. Vi har en håndfuld gange hørt fra forskellige kirkelige sammenhænge, at bogen 

bliver anvendt til studiebog og undervisningsbog ved lokale bønnesamlinger. Fx skrev en Jens Møller 

Bæk fra Grindsted: ”Jeg er dybt taknemmelig for hvad du er blevet inspireret til at skrive i “ At bede 

sammen “. Jeg har givet bogen til alle i bønnegruppen og begynder onsdag aften en gennemgang af 

denne på bønnemødet. Den er for mig en fantastisk inspiration til bøn, det hører jeg også fra de andre. 

Tak at du har været villig til at give det videre!”  

Jofrid er fortsat jobsøgende: 

    Den vigtigste årsag til vores økonomiske udfordringer er, at Jofrid fortsat ikke har fået fast arbejde. De fleste måneder 

får hun vikar timer i 15-25 t., men i ferietiderne er der ikke meget arbejde at hente. Derfor blev sommerferien fx ekstra 

tung for vores økonomi. Der var kun meget få indtægter i hele perioden, men der kom en lang række regninger til bilen, 

huset, forsikring og børnene lige efter sommerferien. Derfor måtte vi låne penge fra en god ven. Det ser heldigvis ud til at 

lysne efter sommerferien pga. flere honorar indtægter til Peter, men vi mangler fortsat en del til, at det hele løber rundt. 

Vi har – som du sikkert ved – noget vi kalder klub100, hvor en række mennesker støtter os med 100 kr. om måneden. Hvis 

du ønsker at stå sammen med os i det kald, som Gud har givet os, så er du altid velkommen i klub100. (se mere via 

hjemmesiden: www.petertinggaard.dk) 

Ny bog med citater om bøn:  

    Seneste skud på stammen fra vores forlag om bøn er bogen ”Mægtige kilder af visdom”. Det er en bog 

med 408 citater om bøn, som er samlet i syv forskellige kapitler. (Se evt. mere på forlagets hjemmeside 

www.forlagettinggaard.dk). Der er allerede blevet solgt en række af disse bøger, men de få 

tilbagemeldinger, som vi har fået, har alle været positive.    

Børnene har det godt: 

   Alle tre børn har det rigtig godt og har siden sidst fået flere gode venner. Simeon har fået David, som han laver 

narrestreger med. Sofie har fået flere gode veninder. Og Samuel har fået en bedste ven i Immanuel, en dreng fra klassen.  

Bønneemner:  

- Fast arbejde til Jofrid.  

- En masse solgte bøger 

- Endnu flere åbninger til vores bønnetjeneste til både Peter og Jofrid 

- Om at Gud må sende flere klub100 medlemmer, som ønsker at stå sammen med os. 

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er! 
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