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(hvis) mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit
ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive
deres synd og læge deres land..
Anden Krønike Bog kapitel 7 vers 14
Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke”
En opmuntring i en tid, hvor egoisme, umoral, politiske slagsmål og Covid-19 kører rundt
om os. Vi har en Gud, der arbejder bagved det hele. Ved I, at kriser ofte er det, der går
forud for heling og genskabelse? Heling sker aldrig i gode tider – det sker kun i dårlige
tider.
Mennesker er mere tilbøjelige til at komme til Jesus, når de er i stress og under pres eller i
en overgang til noget andet i livet. Verden over oplever kirker en større tilgang af nye
kristne pga. corona-tiden, end man tidligere har oplevet.
Gud virker stadig, også her i 2021. Han har altid tanke på at gøre noget godt ud af noget
skidt for sine børn. Hvis vi ser på, hvordan Gud arbejder i fortiden, så bliver vi klar over, at
denne tid, kunne være det, der går forud for en åndelig vækkelse her i landet og i verden.
Du og jeg ved, at Danmark har brug for heling og vækkelse. Ofte ber vi om det. Den bøn
høres i bibelkredse og i hjem landet over.
Men – det afhænger meget af, hvordan vi som kirke agerer i denne tid. Hvis vi bruger de
muligheder Gud lægger frem for os at komme i kontakt med mennesker, så kan det ske,
så kan vækkelsen komme. Handler vi ikke, når muligheden er der, så sker der ikke noget.
Guds arbejde for vækkelser går igennem Jesus og hans legeme – og den krop er vi.
Må vores omgivelser se det lys vi bærer til dem, så de kan finde ind til Jesus sammen
med os.
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