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Jesus som Guds tolk

    Joh 1,18: ”Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv
er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.”

    Intet jordisk menneske har set Gud, indrømmer verset, men det
har Jesus, den enbårne, som selv er Gud. Han, som blev udsendt fra himmelen til at være vores frelser, omtales her 
som Guds tolk. Hans opgave var altså at oversætte Guds himmelske sprog af nåde og kærlighed til et sprog, vi 
mennesker kan forstå. 

    Bemærk, hvad verset siger om Jesus. Han ... ”som er i Faderens favn ... er blevet hans tolk”. De ord, som Johannes 
bruger her, maler et billede, som skal hjælpe os til at forstå, hvordan Jesus tolkede Guds væsen. Som et menneske, 
der kendte sin Faderens ubegrænsede kærlighed, stod han billedlig talt i Faderens favn; dvs han var som en, der 
modtager en kæmpestor krammer fra Gud. Det er udfra denne position, at han oversætter Guds kærlighed til andre. 
”Lad mig fortælle jer, hvor fantastisk min abba farmand er! Hvor vidunderligt det er at være i hans åbne favn!” Det er 
det samme liv, han inviterer dig og mig til at leve. Til at komme helt ind i Faderens åbne favn, så vi ud fra dette sted 
kan blive levende tolke af Faderens kærlighed til en verden, som ikke kender ham.

Gud gav os en bil!!!!!

   Efter at Gud i mange måneder havde talt om, at han ville give 
os en bil, skete det endelig. Som familie skulle vi deltage på en 
menighedslejr-weekend i Sønderjylland, hvor jeg skulle tale, og 
siden hele familien skulle med, ville det normalt betyde, at vi 
skulle finde en stor bil, vi kunne låne. Men denne gang havde jeg
en stærk mavefornemmelse, der sagde: Vi kommer til at køre 
derned i vores egen bil! Selv om vi slet ikke havde penge til at 
købe en bil. Vi skulle rejse tidligt fredag, men om mandagen – 
fire dage før – var der endnu ikke sket noget. Fornuften 
pressede på og sagde: ”Nu må I låne en bil ”, men fornemmelsen

sagde noget andet. Tirsdag morgen tjekkede jeg så vores konto og opdagede en gave på 10000 kr. med teksten ”bil”. 
Samme dag begyndte jeg at lede efter en bil på dba.dk, og dagen efter købte vi en Daewoo Tacuma fra 2003, som kun
havde kørt 134.000 kr. Den var nysynet og burde have kostet ca. 20000 kr., men vi fik den til 9.500 kr. - og sammen 
med omregistreringen, som vi fik lavet inden vi fik bilen, kom bilen til at koste 10005 kr. 

    Vi føler virkelig, at bilen er en gave fra Gud, og vi takker ham ofte for den, når vi kører i den. Tusind tak til jer, som 
har været med til at bede for en bil, efter at vi omtalte ønsket i sidste nyhedsbrev. Gud er god!

UMOs familielejr i Fjellerup 

    Et andet område, hvor vi har oplevet et tydeligt indgreb fra Gud er i forhold til familielejren i Fjellerup. Vi havde 
oprindeligt ikke tænkt os at deltage, men havde en periode, hvor vi bad rigtig meget for vores børn, fordi de to 
ældste var i vanskelige klasser på en skole med lidt ghetto tendenser. Vi overvejede længe, om vi skulle flytte skole, 
men oplevede, at Gud sagde nej. I stedet gav Gud en god ven en drøm, hvor han så, at vores familie var med på 
familielejren i Fjellerup. Han bad over drømmen og følte, at han skulle invitere os med på lejren og betale 
lejrudgifterrne for os. Da Jofrid og jeg modtog dette tilbud, tænkte vi med det samme på børnene, og vi oplevede det
som Guds svar på vores bønner. Vi sagde ja til tilbudet og fik også lov til at låne vores præstepars campingvogn, så vi 
kunne få en fantastisk uge i Fjellerup. 

    Det blev en rigtig god uge for hele familien, og især for børnene. Da vi spurgte dem på vejen hjem fra lejren, om de 
havde lyst til at komme på denne lejr igen næste år, svarede de alle tre uden tøven: JA!!



Update på faste for Danmark

    Om et par uger kan Faste for Danmark fejre sit 1 års jubilæum. Der er sket meget på det år, og vi er nu op på ca. 70 
deltagere, som faster en dag om ugen, mens de beder for Danmark. Det kører på mange måder godt, men Gud vil 
meget mere end det, vi har set indtil nu. Målet er vækkelse og Gud længes efter dette mål LANGT MERE, end vi gør. 
Indtil nu har bevægelsen i praksis været centreret omkring mig (Peter) og de andagter, som jeg laver til hjemmesiden,
men jeg er overbevist om, at Faste for Danmark med tiden skal blive til en bevægelse, der er meget, meget mere end 
mig og min tjeneste. Der er allerede nogle rigtige gode medledere omkring bevægelsen, som vil hjælpe til med at 
udvide og åbne bevægelsen op, så den kan blive til det, som Gud ønsker ... . I må meget gerne bede for denne 
udvikling. Jeg er som udgangpunkt mere en solokriger, men Gud kalder mig nu til at være en teamplayer!

    I et samarbejde mellem Pottemagerens Hus i Holsted og mig/Faste for Danmark, skal der afholdes en 
bønneweekend d. 3-6 november. Det bliver ikke en weekend med undervisning, men med en masse fællesbøn, hvor 
vi sammen vil bede for Danmark og sammen vil forvente, at Gud vil tale til os. Kontakt mig gerne, hvis du er 
interesseret. Jeg forventer ærlig talt, at denne weekend vil få betydning for Danmarks fremtid. 

Bogen ”Faderens nådige hjerte”

    Igennem mere end 5 år har jeg skrevet på en bog, hvor den oprindelige titel var ”Guds 
fundament af nåde”. I løbet af det sidste år er titlen blevet ændret til ”Faderens nådige 
hjerte” og jeg mangler nu kun at skrive ca. 15-20 s., før bogen er afsluttet. Jeg har meget 
store forventninger til denne bog og regner med, at den vil blive oversat til andre sprog og 
nå langt længere ud end mine andre bøger. Hvert eneste kapitel i bogen er skrevet ud fra 
åbenbaringer, som jeg har fået igennem de sidste 5 år, og det er uden tvivl den mest 
personlige bog, jeg nogensinde har skrevet. Som det ser ud lige nu, er det sandsynligt, at 
den bliver udgivet i januar eller februar 2017. 

      Jofrid og børnene

   Efter afsluttet sommerferie startede Jofrid på hendes sidste semester ved pædagogstudiet i Aalborg. Det betyder, at
hun er færdig i starten af 2017, og hun glæder sig til at komme ud og bruge uddannelsen. Hun er igennem hele 
studiet blevet bekræftet i, at hun har valgt det rigtige og hun har også fået nogle rigtig flotte karakterer. 

    Vores yngste dreng, Simeon, er i år begyndt på 0 klasse ved Tornhøjskolen, og dermed er alle vores børn i denne 
skole. Der er en masse gode og engagerede lærere på skolen, men selve miljøet og atmosfæren på skolen er noget 
tungt og kaotisk med mange børn fra socialt udsatte hjem. Gud har udfordret mig til at kæmpe for skolen, og derfor 
går jeg igennem skolen hver eneste hverdag og beder for skolen, så han kan få plads til at ændre atmosfæren. 

    I fritiden går både Samuel og Simeon til spejder, mens Sofie skal til at gå til dans om et par uger. De har det godt; 
både med hinanden og hver for sig. Vi føler os som verdens rigeste forældre :-)

Bønneemner: 

- Tak Gud for bilen !!!! Og for UMO-lejren og mange andre velsignelser.
- Bed om at Faste for Danmark må blive til den bevægelse, Gud drømmer om, 

at den skal være!
- Bed om Guds velsignelse og salvelse over bogen ”Faderens nådige hjerte” 
- Bed om Guds beskyttelse over hele familien og over vores økonomi. 

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