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En juletid med Jesus i centrum

    Hebr 13,8: ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. ”

    I denne juletid, hvor vi fejrer, at Jesus kom og at han blev menneske, så elsker jeg 
at minde mig selv om dette: Jesus er den samme ”i går og i dag og til evig tid”. Vi fejrer faktisk en levende Gud og ikke bare 
noget, der skete en gang. Vi fejrer en Gud, som ofrede alt for at blive menneske, fordi han altid – i går og i dag og til evig tid
– har det samme hjerte overfor os. For sådan er han. Og sådan vil han altid være. I går og i dag og til evig tid! Desværre er 
der alt for mange mennesker, som i julen nøjes med at mindes, hvad han gjorde en gang for længe siden. De forventer ikke,
at Gud fortsat har lyst til at komme nær. Ja, at han fortsat er villig til at gøre alt, hvad han kan, for at komme nær til os. 

    Lad os i stedet gøre årets advents og juletid til en tid, hvor vi faktisk forventer, at Jesus vil tale til os. Lad os give ham 
plads til igen at blive hovedpersonen for vores julefejringer. Lad os ikke nøjes med at fejre ham som en helt fra fortiden, 
der ikke er i blandt os mere, som om han ikke var levende og nærværende. Lad os i stedet fejre ham som den, han er lige 
nu. For evigt den samme. En Gud, der altid, altid, altid er villig til at ofre alt for at drage nær til os. 

Bedehus Danmark – bøn for byerne

   I løbet af efteråret 2014 har jeg sammen med et par andre ledere fra bedehus Danmark startet et nyt tiltag, som jeg 
virkelig har store forventninger til. Vi er begyndt at arrangere seminarer i forskellige byer i et samarbejde med lokale 
kristne, så vi kan udruste og opmuntre de bønnegrupper, som er i Danmark. 

    Det hele startede ved årets bedeuge i Januar i Kolding, hvor Gud på forskellige måder talte om bøn for byerne. Vi 
oplevede som ledergruppe, at det var tid til at arrangere seminarer i forskellige nøglebyer ude i landet. Kort efter 
bedeugen var afsluttet indledte Udfordringen – i et samarbejde med Bedehus Danmark – et projekt med at oprejse 
bønnegrupper i alle landets kommuner. Således kunne landets kristne i Udfordringen uge efter uge følge med i udviklingen 
af dette projekt med et kort, som langsomt blev mere og mere udfyldt, når forskellige bønnegrupper meldte tilbage til 
Udfordringen. 

    Næste skridt var at arrangere lokale bønneseminarer. Der blev overvejet og undersøgt et par forskellige muligheder, som
ikke rigtig ville lægge sig til rette. Det var først da en herlig og helhjertet flok kristne fra Ribe erklærede, at de gerne ville 
afholde et seminar i Ribe med finske Päivi Heikkilä, at ”bøn for byerne”-seminarerne blev skudt i gang. Omkring 100 
forbedere fra hele landet samledes d. 3-4 oktober til dette seminar og fik en masse inspiration og opmuntring. En af 
deltagerne ved seminaret, en Major fra Frelsens Hær, tilbød under seminaret, at vi kunne afholde et lignende seminar i 
København ved Frelsens Hærs hovedafdeling. Vi sagde ja tak og derfor afholdte vi vores andet seminar i København d. 29 
november. På denne dag samledes ca. 50 forbedere fra primært Sjælland og vi oplevede virkelig en stærk og salvet dag. Da 
jeg rejste derfra, var jeg ikke i tvivl om, at Guds velsignelse hvilede over dette projekt med at oprejse bøn for byerne. 

Et år med gennembrud

    Vi nærmer os slutningen af 2014 og derfor er det blevet tid til at reflektere over året, der er gået. Mit 2014 startede 
med,  at Gud sagde, at dette år ville være et år med gennembrud for min tjeneste. Han lovede ikke, at det ville blive et let 
år, men altså et år med gennembrud. Når jeg i dag ser tilbage på året, er det tydeligt, at 
året fuldt ud er blevet, som Gud havde lovet. Der har været en række gennembrud, 
som jeg betragter som en slags opgraderinger af vores tjeneste med forbøn. 

    En af de vigtigste opgraderinger skete i forhold til tjenesten med mine bønnesange.
Jeg var i studiet og indspillede en bønneCD med otte bønnesange og selv om det var 
en vanskelig ”fødsel”, så har jeg allerede oplevet mange frugter af dette projekt. For
siden jeg var i studiet, har jeg oplevet en helt anden frimodighed og salvelse, når jeg
bruger mine bønnesange til at bede for andre. Jeg spillede fx en enkelt sang ved et
seminar i Sønderjylland, hvor en kvinde efterfølgende kom hen til mig og sagde, at



sangen havde ændret hele hendes syn på himlen. Den havde ændret noget i hende, så hun nu glædede sig til himlen. Et 
andet område med en opgradering er seminaret ”Bønnen efter Guds hjerte”. Før 2014 var der ca. 300 hundrede 
mennesker, der havde oplevet dette seminar, men alene i 2014 var der over 1000 mennesker, som kom til at høre 
seminaret. Og min kalender for 2015 viser tydeligt, at væksten ser ud til at fortsætte. 

Forbønnen er det vigtigste

    Et tredje område med vækst og gennembrud er hele området med forbøn for andre. 2014 har været et år, hvor Gud på 
forskellige måder har gjort det klart for mig, at forbønnen skal være min primære tjeneste. Alle andre ting skal være 
sekundære i forhold til forbønnen. Mit forfatterskab, mine taler og seminarer, mine børnebøger, og ethvert projekt, som 
jeg arbejder på. Gud har bl.a. udfordret mig til at lægge en række ting ned, så jeg kan give mere plads og energi til bønnen. 
Han er ved at lære mig, at en forbeder først og fremmest skal være fokuseret på at få andres tjenester til at lykkes – i 
stedet for at være optaget af sin egen tjenestes synlige succes. Det har ikke været let for mig at lære – og jeg føler mig 
fortsat som en nybegynder på dette område. Men heldigvis har jeg også oplevet, at Gud er med i min ”dødsproces” og at 
han helt tydeligt har opgraderet den salvelse og autoritet, som han har givet til mig på forbønnens område. I 2014 har jeg 
således haft mange oplevelser, hvor jeg bad for ting med en forbavsende stærk salvelse og autoritet. 

Et par vanskelige måneder

    De sidste par måneder har været ekstra krævende på en række områder. Folk, der har bedt for os, har givet os ord og 
billeder, om at vi var under ekstra angreb for tiden. En ting, som virkelig har været frustrerende for mig, har været, at jeg i 
mere end tre uger har haft en nerve i klemme i nakken, som har givet stærke smerte i armen. Det går bedre og bedre og 
smerten er også på vej væk, men smerterne har allerede medført, at jeg har mistet en masse nattesøvn, at jeg ikke har 
kunnet skrive særlig meget ved computeren i nogle uger, og at jeg næsten ikke har kunnet spille guitar (som jo er min 
primære måde at bede på). Samtidigt har vores økonomi for første gang i flere år været presset helt i bund i en længere 
periode, og det har været en ekstra tung tid for Jofrid, når både økonomien og hendes mand var ramt. Heldigvis har vi også
fået mange gaver og velsignelser, så vi føler os hverken svigtet eller glemt. Men vi har dog brug for forbøn :-) 

Andagtsbog plus CD kommer i januar

    Hele bogen og Cden ”Du vandt mit hjerte” er i disse dage ved at blive produceret i Letland og derfor forventer vi at få 
bogen i starten af det nye år. Vi havde ellers håbet, at bogen skulle blive færdig inden jul, så vi kunne bruge den som gave 
til vores støttepartnere, men nu må vi i stedet give en forsinket julegave. Vi aner fortsat ikke, hvordan de fleste kristne vil 
tage imod produktet, men vi har en god fornemmelse i maven. 

Sidste nyt om familien

    Vores børn er i dag blevet 9 år (Samuel), 7 år (Sofie) og 4 år (Simeon). De to store 
går til spejder og er rigtig glade for det. Simeon stortrives med en lang række venner
i børnehaven. Jofrid er netop begyndt på hendes første lønnede praktik i en
specialgruppe for børn med kontakt- og adfærdsproblemer i en børnehave, der
ligger blot 1,5 km fra vores hjem!

Bønneemner: 

- Tak til Gud for hans velsignelser i 2014. For de skønne opgraderinger og gennembrud, som han har givet os
- Bed om Guds velsignelse og salvelse over bogen + CD ”Du vandt mit hjerte”
- Bed om beskyttelse for hele familien fra fjendens angreb. For helbredelse og overflod. 

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!
  Kærlige hilsener fra
Familien Tinggaard
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