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Ånden giver barnekår

    Rom 8,15: ”I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba,
fader!”

    Overvej kort dette spørgsmål: Hvem er det, der har ansvaret for et barns
relation til sine forældre? Er det barnet selv, eller er det forældrene? Svaret
er selvfølgelig indlysende, fordi vi ved, at en god far eller mor aldrig ville
tænke, at det er barnets ansvar. Et barn skal ikke demonstrere sin "ret" til at blive elsket, før han eller hun kan 
forvente at blive elsket. For barnet er elsket helt fra begyndelsen af og vil altid være elsket. 

    Men hvorfor lever vi så vores kristenliv som om, at det er barnet (dvs os), der har ansvaret for vores relation til 
Gud? De fleste har en vedvarende dårlig samvittighed over deres svingende andagtsliv og deres manglende bønner, 
fordi de tænker, at relationen til Gud er mit ansvar. Jeg må først gøre "min del", før jeg kan forvente, at Gud gør "sin 
del". Men hvis Gud virkelig er vores far, er det ham, der bærer det primære ansvar. Som hans børn er vores primære 
ansvar ikke at løse vores problemer, før vi kommer til ham, men i stedet at bringe os selv og vores problemer til ham. 
Præcis som vi forventer det af vores egne børn. Hvis en af dem har lavet et uheld eller skåret sig i fingeren, ønsker vi 
ikke, at de skal løse problemet selv, men snarere at de hurtigst muligt skal bringe sig selv og problemet til os. 

    Gud tænker heller ikke, at det er vores ansvar. Han tager sit ansvar så alvorligt, at han har givet os Helligånden til at 
gøre os til børn. "I har fået den ånd, som giver barnekår ... " I det samme øjeblik vi tager imod gaven til at blive et 
barn af Gud, sender Gud Helligånden ind i vores hjerter, således at han på Gud Faders vegne kan bære det fulde 
ansvar for at gøre os til fuldgyldige børn af Gud. 

Update på faste for Danmark

    Nu er der snart gået et halvt år, siden Faste for Danmark blev skudt i gang. Der er på nuværende tidspunkt omkring 
65 aktive medlemmer af bevægelsen, og udover dette er der nogen, som følger med sidelinjen. Fx er der en del, som 
læser Ugens Ord via facebook. For et par uger siden oplevede jeg, at Gud var ved at lede bevægelsen ind i noget nyt. 
Vi skulle bevæge os over fra defensive bønner til offensive bønner. Det er den slags bønner, som afspejler, at vores 
Herre og Mester er den, der allerede har sejret. Derfor skulle vi væk fra at bede: Gud, red os! Beskyt os! Hjælp os! For
når Jesus har sejret og er Kongernes Konge, bør vi i stedet bede med en lang større frimodighed og myndighed. 
Sandheden er, at han allerede har besejret enhver fjende, som er i vores land. Læs mere på 
www.fastefordanmark.dk.

Behov for ny bil

   Sidste sommer blev vores bil skrottet, fordi det ville koste for mange penge og arbejdstimer at få den igennem 
synet. Siden da har vi ikke haft bil, men vi har oplevet Guds velsignelse på bilområdet, ved at en række gode venner 
har ladet os låne bil, når vi har brug for det. Men de sidste mange måneder har vi haft en voksende vished om, at 
Gud vil give os en bil. Han har faktisk talt meget klart om det på flere forskellige måder. Desuden fortsætter vores 
økonomi med at blive bedre og bedre, så vi rent faktisk er begyndt at lægge penge tilside på en bilopsparingskonto. I 



må meget gerne stå sammen med os i bøn for, at Gud snart må bane vejen for den rigtige bil. 

Jofrid blev 40 år

      Da jeg afholdte min lange faste i efteråret 2015, havde jeg en række faste 
  bønner, som jeg lagde frem for Gud næsten dagligt. En af dem var i forhold 
  til min kone. Jeg ville gerne fejre hende for hendes enorme trofasthed i
  forhold til vores tjeneste. Selv om vi har haft flere år med meget trange 
  økonomiske kår, har hun aldrig bebrejdet mig for vores mangler eller været 
  tilbageholdende i hendes støtte til mig i at forfølge tjenesten. Derfor ville 
  jeg gerne give hende en kroweekend og et pengebeløb til noget nyt tøj. I 
  forbindelse med hendes 40 års fødselsdag i december, skrev jeg ud til vores

støttepartnere og spurgte, om de ville være med til at fejre hende ved at give en ekstra gave. Det var der rigtig 
mange, der ville, og det endte med, at jeg kunne overrække hende en kontant gave på ca. 11.000 kr. De penge er nu 
blevet brugt på en fantastisk kroweekend til Jofrid og jeg, til en masse nyt tøj, og til en ny kvalitetscykel. Gud er god!

Mange åbninger til tjenesten

     De sidste halve år har jeg fået flere åbninger til tjenesten end nogensiden før. Desuden oplever jeg, at min 
undervisning og betjening hele tiden bliver stærkere og stærkere. Dette er også noget, som folk, der har hørt mig

  flere gange, giver udtryk for. Personligt oplever jeg, at meget af væksten skyldes min
  lange fastetid, hvor Gud satte mig fri fra at bekymre mig så meget om andres tanker,
  og det har sat mig fri til at følge Guds ledelse i en langt større grad. 

      Jeg er også begyndt at afholde bønnekoncerter, hvor jeg synger syv sange på Guds
  vegne over sine børn. Koncerten hedder "Elsket!" og jeg har fået nogle rigtige gode
  tilbagemeldinger på den. Jeg håber, at jeg i løbet af det kommende år kan komme i
  studiet igen og lave en super god indspilning af sangene; denne gang med hjælp fra
  musikere og andre sangere. Billedet til venstre er fra en CD med sangene, som jeg
  indspillede i vores hjem. Det var årets takkegave til vores klub100 støttepartnere. 

Update om familien

    Børnene fortsætter med at vokse og er alle sammen sunde og raske. Vores
yngste søn, Simeon, skal starte i 0-klasse efter sommerferien, og det bliver 
rigtig spændende for ham. Sofie skal efter sommerferien i 3 klasse, mens
Samuel skal i 5 klasse. Jofrid nærmer sig i disse dage afslutningen på hendes
sidste praktik på pædagogstudiet, hvor hun har været med døvblind-fødte
voksne. Efter sommerferien har hun et halvt år tilbage af hendes studier, før
hun skal i gang med at søge arbejde. 

Bønneemner: 

- Tak til Gud for hans mange velsignelser
- Stå sammen med os i bøn for en ny bil
- Bed om Guds fortsatte vækst over Faste for Danmark bevægelsen
- Bed om en endnu flere åbne døre til tjenesten

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