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Gud er vores farmand

    Gal 4,6: ”Og fordi I er børn, har Gud sendt sin
søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba,
fader!”

    Mens Jesus vandrede på jorden, kaldte han 
sin himmelske far for ”Abba” (Mar 14,36). Det 
var et aramæisk ord, der blev brugt af små 
børn, når de tiltalte deres fædre. ”Far!”
”Farmand!”

    Senere døde han på korset og betalte derved
prisen for, at alle mennesker kunne træde ind i
den samme tætte relation til Gud. I mine øjne 
er dette Bibelens allervigtigste åbenbaring af Gud. Derfor hører vi også, at Helligånden målrettet går efter at 
fremkalde denne åbenbaring i os alle. Rom 8,15-16: ”… men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: 
Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.” 

Bogen ”Faderens nådige hjerte”

    Nu varer det ikke så længe, før vi når målet for bogprojektet ”Faderens nådige hjerte”. 
Hele bogen er skrevet, og klargjort til tryk. Og vi har fået et par gode tilbud fra nogle 
udenlandske trykkerier, så vi kan begynde processen med at trykke bogen i januar 2017. Jeg
glæder mig som et lille barn til at få de færdiggjorte bøger hjem. For det er uden tvivl den 
bedste og mest salvede bog, som jeg har skrevet, og det er også den mest personlige. Den 
beskriver, hvordan Gud har vendt op og ned på mit liv med sin nåde og kærlighed. Bogen 
indeholder 10 kapitler og vil være på næsten 250 sider. Så glæd dig!

4 skønne dage ved Pottemagerens hus 

    Som nævnt i sidste nyhedsbrev, skulle jeg lede en bønneweekend på Pottemagerens hus i dagene fra 3-6 
november. Det blev nogle fantastiske dage med omkring 50 forbedere i alt. Blandt disse var ca. 15-20 af dem 
medlemmer af Faste for Danmark bevægelsen. Vi havde fx en uforglemmelige lørdag formiddag, hvor vi bad imod 
Humanismens ånd i kirken. Det var et af de stærkeste bedemøder, som jeg har været med til i mit liv. Jeg glæder mig 
allerede til næste gang, jeg skal lede en større gruppe forbedere i bøn for Danmark. Jeg har lavet en løs aftale med 
lederen for UMO, Ulrik Corneliussen, om at afholde en bønneweekend for landets vægtere på Sjellebro en gang i 
løbet af 2017. I skal nok få mere at vide, når der er mere at fortælle. 

Update på faste for Danmark

    For en måneds tid siden havde vi vores første samling, hvor visionsgruppen for Faste for Danmark var samlet i 
Aarhus. Det blev en fantastisk dag med en stærk salvelse over bønnetiden. Der blev grædt en masse tårer og det blev
meget tydeligt for os, at denne bevægelse er Guds bevægelse. Det er ham, der har det største hjerte for Danmark. 

    Da Gud ledte mig til at starte bevægelsen, gjorde han det meget tydeligt, at bevægelsen skulle bane vejen for 
vækkelse i Danmark. På det seneste er vi derfor begyndt at rette vores fokus mod andre vækkelser, så vi kan blive 
inspireret af dem. Bl.a. har vi for nylig fået lov til at oversætte og udgive en bog om vækkelsen i Argentina. Når den 
udkommer om 3-6 måneder, skal den ikke sælges på det almindelige marked. Den skal bruges som gave til både 
bevægelsens medlemmer og til andre forbedere, så vi igennem den kan opflamme troen på vækkelse i Danmark. Kort
sagt, når Gud kunne gøre dette i Argentina, kan han også gøre det i Danmark. 



Sejr over Mammon

  I mit ”arbejde” med Faste for Danmark skriver jeg hver uge et nyt andagtsstykke, som også er det primære fokus for 
næste uges bøn. Bl.a. skrev jeg et stykke om ”Gud eller Mammon” kort før sommerferien 2016, hvor jeg synliggjorde 
den kraft og indflydelse, som Mammon har på os. Efterfølgende fik vi som familie en periode på ca. 2 1/2 måned, 
hvor der var lukket for ekstra gaver, samtidigt med at vi havde en del ekstra udgifter pga af sommerferien. Mod 
slutningen af denne periode viste Gud mig, at vi var blevet angrebet af åndsmagten Mammon, fordi vi gået til angreb 
mod den. Derfor stod vi Mammon imod i Jesu navn og brød dens magt over vores økonomi. Samtidigt skrev jeg en 
mail til vægterne ved Faste for Danmark, hvor jeg delte min oplevelse og bad om yderligere forbøn til mig som 
bevægelsens leder. Jeg bad ikke om penge eller støtte, men Gud ledte alligevel en del af bevægelsens medlemmer til 
at give os en økonomisk gave. Vi fik så mange penge på en uge, at vi blev løftet helt ud af det hul, som 2 1/2 måned 
med alt for lidt indtægter havde skabt. For Gud er god!!!

Jofrid og børnene

   Om en måneds tid vil Jofrid have afsluttet hendes uddannelse 
som pædagog. Hun mangler kun at færdiggøre den 
bacheloropgave, som hun er ved at skrive, samt at forsvare den 
til en afsluttende eksamen. Det bliver enormt spændende at se, 
hvad hun skal gøre fremover. Hele studietiden har blot 
bekræftet, hvad vi allerede vidste. At hun virkelig er en fantastisk
dygtig pædagog. I første omgang vil hun dog kun søge korte 
vikariater og vikararbejde i Aalborg, fordi vi planlægger at flytte 
tilbage til Randers egnen i sommerferien 2017. Derfor vil hun 
først søge efter fast arbejde i Randers, når den tid kommer. 

    Det er primært for børnenes skyld, at vi flytter tilbage til Randers. For det er i dette område, at hele min familie 
bor, og vores børn stortrives med deres fætre og kusiner, som de desværre ikke har set nok til, mens vi har boet i 
Aalborg. Vi har været rigtig glade for vores menighed i Aalborg, og vi har også fået nogle rigtige gode venner i byen, 
men børnene har haft det lidt svært af forskellige grunde, som jeg ikke vil uddybe her. 

    Vi har nu været gift i lidt over 12 1/2 år og derfor kunne vi fejre vores kobberbryllup d. 27 september 2016. Der er 
så meget, vi er taknemlige for i den sammenhæng. Vi er lykkeligt gift, og vi oplever, at kærligheden år efter år bliver 
stærkere og stærkere. Vi har verdens tre dejligste børn, som også elsker hinanden meget højt. Vi har måske ikke 
overflod på det materielle område, men til gengæld har vi oplevet Guds godhed og trofasthed igen og igen og igen. 
Desuden har Gud velsignet vores liv, så vi har kunnet velsigne mange
andre mennesker på utallige måder. 

Bønneemner: 

- Tak Gud for 12 1/2 gode år og for utallige velsignelser.
- At Jofrid må få et arbejde, hvor hun kan blomstre og trives.  
- 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 specielt over vores økonomi. 

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