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VELKOMMEN

Dette hæfte udgives til inspiration for bedeugen i januar 
2023. Med inspiration fra materialet udarbejdet af Euro-
pean Evangelical Alliance har kirke- og kulturmedar-
bejder Mia Christina Broe Jakobsen skrevet de danske 
forklaringer. Hæftet indeholder for hver dag i otte dage: 

• Tema 
• Bibelord 
• Tekst til refleksion over temaet 
• Forslag til bedeemner 

Evangelisk Alliances bedeuge ligger i dagene 8.-15. januar 
2023. Dag 1 er derfor lig med søndag d. 8. jan., dag 2 svarer 
til d. 9. jan. og så fremdeles. Flere oplysninger kan findes 
på hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk.

Evangelisk Alliance bruger hvert år bedeugen som an-
ledning til at samle ind til Evangelisk Alliances arbejde i 
Danmark og internationalt. Hvert år udvælger vi et vig-
tigt projekt, som vi særligt støtter det pågældende år. Se 
mere om dette på side 14.

Du er velkommen til at skrive til os på kontakt@evange-
liskalliance.dk. Brevpost sendes til Menighedsfakulte-
tet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. I øvrigt er besty-
relsens medlemmer tilgængelige telefonisk. Kontaktop-
lysninger findes på www.evangeliskalliance.dk

Bedeugens tid og rytme

Indsamling

Kontakt
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KRISTEN 
GLÆDE ER 
TILLID OG HÅB
Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

I Bibelen er glæden et kendetegn på den troende og der-
med på menigheden. Det er en kvalitet og mere end en 
følelse. Glæden i Herren er en grundlæggende tilstand af 
tillid, håb, en indre styrke, men også en længsel efter Gud.
 Det skal vi huske på, når vi i år samles til fællesbøn 
og lovsang under temaet glæde. For det betyder, at alle 
kan være med. Det gælder også dig, der måske er ramt af 
depression, har fejlet stort eller måske gennemlever en 
stor sorg – og derfor har svært ved at finde ind til glæden.
 For kernen i kristen glæde er tillid og håb. Vi stoler på, 
at Jesus netop kom til verden for at redde vores fortabte 
liv. Vi har tillid til, at han vil bære os gennem hårde ti-
der, gennem prøvelser, gennem sorger. At han vil vise os 
nåde – også når vi ikke føler det.
 Det udelukker ikke, at kristen glæde har med følelser 
at gøre. For det kalder på vores følelser, når Helligånden 
skriver på vores hjerter med brændende bogstaver. Det 
kalder på vores følelser, når vi møder barnet i krybben el-
ler ser den lidende mand på korset. Og det kalder på vores 
følelser, når vi hører den opstande Kristus sige »kom!« 
 Derfor må vi også have lov til at lade glæden få frit løb, 
når vi igen i år samles til fællesbøn i Evangelisk Alliance.

Velkommen til bedeugen 2023!
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APOSTLENES GERNINGER 14,17 Og alligevel har han vidnet om sig selv 
gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare 
årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde.

1 HJERTETS 
GLÆDE

Solen står op og går ned over alle. Kloden rundt kender 
vi til glæden over livets godhed. Glæden over sommer-
morgendug. En glimtende frostmorgen. En ung hånd i en 
gammel. Glæder vi deler på tværs af tid og sted. Glæden 
kan fylde os og give gåsehud. Den universelle livsglæde 
er en gave fra Gud. Den rammer os især, når livet bliver 
stort, og vi føler os små. Som når vi holder en nyfødt eller 
ser op mod utallige stjerner. Glæden, der fylder hjertet 
i det øjeblik, er forbundet med ærefrygt, men ærefrygt 
er ikke som anden frygt. Den er blandet med glæde og 
gåsehud. For når vi rammes af den, bliver størrelsesfor-
holdet mellem os og Gud rigtigt. Vi er mennesker, og 
Gud er Gud. For stor til at vores ord kan rumme ham. Alt 
det skabte er rigere og større, end vores ord kan komme 
omkring. At vi får lov til at føle glæde, selv på håbløse 
dage, gør det at være menneske særligt. Vi er ikke »kun« 
mennesker. Vi har hjerter, der kan fyldes af glæde, fordi 
Gud vil dele glæden over skaberværket med os. Han vil 
lade sin glæde flyde fra hans hjerte til vores.

Bedeemner
Tak for livet og evnen til 
at fyldes af glæde over 
det. 

Vi ved, at vores utilfreds-
hed ofte kvæler glæden. 
Hjælp os til at se alle de 
gaver, du giver os. 

Vær hos dem, hvis 
glæde overskygges af 
håbløshed eller sorg. 
Fyld dem med håb.
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LUKASEVANGELIET 1,44-45 For da lyden af din hilsen nåede mine ører, 
sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun, som troede; for det, som er talt 
til hende af Herren, skal gå i opfyldelse.

2 FORVENTNINGENS
GLÆDE

Johannes Døber hopper af glæde i sin mors mave. Hans 
mor fyldes af Helligånden og profeterer om det barn, 
Maria lige har fået at vide, at hun venter. Johannes Dø-
ber minder os om forventningens glæde. Han brugte sit 
liv på at vente på den kommende frelser. Han forbindes 
både med Sankt Hans, hvor vi glæder os til den lyse som-
mer, og adventstiden, hvor vi venter på, at lyset kommer 
– som dagslys og Jesus som verdens lys.
 »Forventningens glæde er den største.« Hvorfor? Er 
det, fordi den ikke kan tages fra os, mens det, vi glæder 
os til, kan skuffe? Når det gælder Jesu lys, er det ikke 
tilfældet. Vi kan faktisk ikke helt forestille os det. Men vi 
tror på en fremtid uden tårer, sygdom og død. Det giver 
håb på vinterdage.
 Vi må ligesom Johannes fyldes med forventningens 
glæde. Samtidig skal vi ikke leve i fremtiden, men i det 
givne øjeblik. Vi får alle livets øjeblikke for at nyde dem. 
Det er et både-og. Vi må både glæde os over lyset nu, og 
vi må glæde os til lyset, som engang opløser alt mørke. 
Som i salmen »I Østen stiger solen op« er hver en solop-
gang et glimt fra lysets hjem.

Bedeemner
Vi takker dig for hver 
morgen og for årets 
rytme, som minder os 
om lyset fra dig. 

Vi bekender, at vi ofte 
glemmer at leve i nuet 
og i forventningens 
glæde til dit komme. 

Vi lægger det år, vi be-
væger os ind i, over til 
dig. Lad det fyldes med 
øjeblikke af glæde over 
nuet og give glimt fra 
lysets hjem.

Vær du med alle flygt-
ninge og migranter. 
Bring lys og glæde ind 
i deres liv, og gør os til 
redskaber for din glæde 
til dem.
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Glæden er Åndens frugt. I Galaterbrevet 5,13 siger Paulus 
også, at vi er kaldet til frihed. Vi er helt frie mennesker 
med rene regnskaber. Lade det synke ind. Men hvad gør 
vi med friheden? Elsk og tjen hinanden, siger Jesus. Vi 
må væk fra det i os, som kun vil os selv, og bevæge os 
mod det, som også vil de andre. Den gode frugt er i os, 
men vi lever i en verden, der bilder os ind, at lykken lig-
ger i at fremhæve sig selv og gøre sig selv større. Hvis vi 
derimod lader Helligånden bestemme og lægger para-
derne ned, finder vi det, Gud længes efter at berige vores 
liv med. 
 Den virkelige frihed findes, når vi lader Helligånden 
bestemme og lægger alt over til Gud – også det tunge 
ansvar for vores eget liv. Det egoistiske »jeg«, som vi 
værner om, er ikke det oprindelige »jeg«. Der er et an-
det »jeg« bagved, som er skabt til at leve i fællesskab og 
kærlighed til andre og til Gud. Det er i det jeg, den dybe 
glæde bor.

3GLÆDEN 
SOM GAVE

GALATERBREVET 5,22 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tål-
modighed, venlighed, godhed, trofasthed.

Bedeemner
Vi takker for dig, Hel-
ligånd, og for de gaver, 
du giver. 

Lad din ånd bestemme 
mere i vores liv.

Vi beder for vores liv og 
tjeneste. Lær os at bruge 
den frihed, du har givet 
os, til glæde for andre – 
dig til ære.

Skænk os Åndens frugt, 
så vi kan leve i fælles-
skab med og kærlighed 
til andre.
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Dagens vers har et udråbstegn. ›Glæd jer!‹ Det er nær-
mest en ordre. Ikke nok med det. Det skal også være 
altid. Vi kan tænke, at det er nemmere sagt end gjort. 
Der er mandage og sjapveje, sygdom, naturkatastrofer 
og tilfældige ulykker. Man kan da ikke altid glæde sig? 
Ordene kan høres provokerende. Kender Paulus intet til 
livet? Jo, det må man sige. Han er i fængsel, da han skri-
ver ordene, med udsigt til en dødsstraf. Alligevel insiste-
rer han på glæden. 
 Det er ikke overfladisk glæde, han taler om. Glæden 
har flere niveauer. Der er forbigående glæder, og så er 
der den dybe grundtone af glæde, der kan ligge under 
alt andet i vores liv. Det er en glæde, som ingen kan tage 
fra os, for den har ikke sit udspring i os, men i Gud. Det 
er en glæde over, at vi altid er elskede af Gud, lige meget 
hvordan det ser ud hos os i øjeblikket. Og som børn må vi 
bede om hvad som helst. Igen kan vi få versene galt i hal-
sen. Men Paulus siger også, at det overgår vores forstand. 
Når vi i alle forhold bringer alt frem for Gud, også mang-
lende svar på bøn, tvivl og bristede drømme, kan der ske 
det mirakuløse, at en grundtone af glæde lyder gennem 
det hele. Som de, der altid er elsket, kan vi gennem alt eje 
en skat i hjertet, som ingen kan røre.

FILIPPERBREVET 4,4 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!

4ALTID 
GLÆDE

Bedeemner
Tak, Gud, at intet kan 
fratage os den glæde, 
der udspringer i dig.

Tilgiv os, at vi ikke altid 
lader den glæde, vi har i 
dig, komme til udtryk. 

Vi beder om, at glæden, 
vi har i dig, må blive en 
grundtone i vores liv. 

Lad alle, der sidder 
fængslet, mærke dit 
nærvær og finde glæden 
i dig.



8

5 DET GLADE 
FÆLLESSKAB

Hvor ville jeg gerne have været der! I det fantastiske fæl-
lesskab, som beskrives her. Mange fællesskaber har si-
den forsøgt at bruge den model uden samme held. Tænk 
at være fælles om alt, bede sammen, spise et helligt mål-
tid sammen hver eneste dag og gøre det jublende og af et 
oprigtigt hjerte. 
 Selvom der uden tvivl har været gode fællesskaber i 
klostre og andre steder siden, er fællesskab også svært. 
Hverdagen rammer os. Jubelen glider i baggrunden. Det 
gjorde den også i den første menighed, for de skulle ikke 
blive dér. De skulle rejse væk fra det trygge fællesskab i 
menigheden og ud i verden med det, de havde fået. 
 Det Nye Testamente rummer mange eksempler på, at 
de første menigheder langtfra var perfekte.
 Alligevel kan vi også i dag opleve fællesskaber, der 
med Helligåndens hjælp flyder over med gaver som 
mildhed, fred og glæde. Menneskelige fællesskaber kan 
være besværlige. Men når vi byder Gud indenfor, kan der 
alligevel ske det, at hans kærlighed kommer til at præge 
fællesskabet. 

APOSTLENES GERNINGER 2,46-47A De kom i enighed i templet hver 
dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige 
af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest.

Bedeemner
Vi takker dig for, at du 
har givet os fællesskab 
med dig og med hinan-
den. 

Vi erkender, at vi ofte 
vælger os selv først. 

Gud, kom og fyld mere 
i vores fællesskaber og 
i hver enkelt af os, så vi 
kan fyldes af glæden fra 
dig.

Hjælp os til at se de 
svage, de fattige og de 
fremmede, så vi får mod 
og vilje til at kæmpe for 
alles lige rettigheder.
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6 GLÆDE 
HOS GUD

LUKASEVANGELIET 15,10 Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds 
engle over én synder, som omvender sig.

Mange har nok slået sig på ordet omvendelse. Ofte be-
tegner det en radikal begivenhed i et menneskes liv, en 
ændring, som kan ses på lang afstand. Dog er det de 
færreste, der har haft sådan en oplevelse. Omvendelse 
kan også betyde at vende sig om og se, at Gud står lige 
dér med åbne arme klar til at rumme os med alt, hvad 
vi er og alt det, vi ikke rigtigt forstår. Omvendelse sker 
ikke kun én gang i livet. Luther taler også om en »daglig 
omvendelse«. I stedet for kæmpende at vende sig væk 
fra noget i sit liv, er det en lettelse at vende sig mod sin 
kærlige far. 
 Ordet omvendelse kan også oversættes med »at æn-
dre sit liv«. Og det er jo præcis det, den hyppige omven-
delse til Gud kan. I mødet med Guds kærlighed og det 
lys, den kærlighed kaster ind over vores liv, får vi øje på 
noget, vi må have Guds hjælp til at ændre på. Og så falder 
vi igen og går vores egne veje. Og så står han der stadig 
med åbne arme klar til, at vi får øje på ham igen. Tænk, 
at englene fejrer det hver gang! 

Bedeemner
Kære far, vi indrømmer, 
at vi nemt kommer til 
at vende os væk fra dig i 
hverdagens travlhed.

Tak, at du altid står klar, 
når vi vender os om.

Vi beder om, at du vil 
lade dit kærlige lys skin-
ne ind over vores liv, så 
vi ser, hvad det er vi skal 
ændre.

Vi beder om frihed for 
forfulgte, om hjem til de 
hjemløse – både udenfor 
og indenfor vort lands 
grænser. Lad dem, som 
misbruger deres magt, 
omvende sig.
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7 KROPPENS 
GLÆDE

En krop er mangfoldig. Alle dens dele er unikke. Krop-
pen er et skarpt billede på fællesskabet, hvor vi på 
samme måde ikke skal kunne det samme, men glæde os 
over og udnytte vores forskellighed. Kroppen skal ikke 
være i krig med sig selv, men samarbejde. Alle kroppens 
dele skal have omsorg for hele kroppen. Det forstår en-
hver, der har slået lilletåen på bordbenet. Men overfører 
vi billedet til fællesskabet, bliver budskabet radikalt og 
krævende. Vi skal samarbejde og have omsorg for hinan-
den som én krop. 
 Mest udfordrende skal vi glæde os over, at en bliver 
fremhævet, som en krop kan glæde sig over en stærk over-
arm. Av, den er svær for egoet. Men det er det, der står. 
Og heldigvis for det. Tænk, om vi helhjertet skabte fælles-
skaber, hvor vi oprigtigt glædede os over alt det, de andre 
kunne, som var de os selv. Og vi fik mod til at vise det, vi 
selv kunne bidrage med, for ingen tænkte: »Hvem tror du, 
du er?« men i stedet klappede os på skuldren. Det er noget 
af en udfordring. Men lad os tage den op. Lad os kærligt 
sige til hinanden: Min ven, lad os sammen glæde os over 
dine evner. Det er faktisk det, teksten beder os om.

1. KORINTHERBREV 12,24B-26 Sådan som Gud har sammenføjet lege-
met, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der 
ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige og have 
omsorg for hinanden. Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. 
Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig

Bedeemner
Vi takker dig for det 
mangfoldige fællesskab 
og de mange gaver, du 
har givet os til at berige 
hinanden og verden 
med.

Vi bekender, at vi ofte 
holder dine gaver for 
os selv og kommer til at 
misunde hinanden. 

Hjælp os til at glæde os 
med hinanden, og styrk 
vores indbyrdes kærlig-
hed.

Lad verden kunne se, at 
kærligheden og glæden 
i vores fællesskab kom-
mer fra dig.
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8 AT VENTE PÅ 
GLÆDEN

Tålmodighed er en udfordring. Når vi beder om noget, 
forestiller vi os ofte et hurtigt svar. Men Guds tid er an-
derledes end vores. Den består ikke af millimeterudmål-
te enheder som sekunder, måneder og år. I Guds tid sker 
tingene, når de er modne. Det er skjult for os, hvornår 
det er. Men vi kan måske genkende os selv og vores livs-
vandring i beskrivelsen af manden, der grædende går ud 
med såsæden. Ser vi tilbage, kan vi måske også opleve, at 
vi faktisk fik, hvad vi bad om, men ofte på et senere tids-
punkt, end vi havde forestillet os. Måske havde vi helt 
glemt, hvad vi bad om. Vi forstår ikke Guds tid og har 
svært ved at forholde os til den. Men Gud har ikke travlt. 
Som når kornet modnes langsomt, eller knopperne på 
egetræet tager sin tid, sker tingene til rette tid. 
 Nogle ting sker slet ikke, som vi havde bedt om. Men 
Gud er heller ingen julemand eller slikautomat. Hans 
planer er langt over vores planer, og hans perspektiv når 
langt ud over vores horisont. Alligevel må vi strø vores 
bønner ud som såsæd i tillid til, at vi, når Guds tid er 
inde, må få lov til at høste med jubel.

SALME 126,4-6 

Vend vor skæbne, Herre, som strømme i Sydlandet! 
De, der sår under tårer, skal høste med jubel. 
Grædende går han ud, mens han bærer såsæden; 
med jubel vender han hjem, mens han bærer sine neg.

Bedeemner
Vi takker for, at du altid 
hører vores bønner.

Vi ser, at vi ofte er utål-
modige og har svært ved 
at vente på dig.

Hjælp os til trygt at læg-
ge alt over til dig i tro på, 
at du har gode planer for 
os og vores liv.

Vi beder for dem, som 
har mistet livsmodet. 
Giv du dem glæde, fred 
og fremtidstro.
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EVANGELISK ALLIANCE
ET INSPIRATIONSNETVÆRK

Evangelisk Alliance 
ønsker at kalde kristne 
til bøn for samfun-
det, kirken og kristen 
verdensmission. Hver 
måned kan du finde 
inspiration til bøn på 
facebooksiden »Skal vi 
stå sammen og bede for 
Danmark?«. På hjem-
mesiden www. evange-
liskalliance.dk kan du 

finde information om 
Lausanne-bevægelsen 
og Evangelisk Alliance 
i Europa, verden og 
meget mere. Månedligt 
udkommer Evangelisk 
Alliances nyhedsbrev, 
som du kan tilmelde dig 
på Evangelisk Alliances 
hjemmeside eller via 
Facebook. På Facebook-
siden »Evangelisk 

Alliance – Danmark« 
får du løbende opdate-
ringer fra Evangelisk 
Alliance, så følg os, og 
hold dig orienteret via 
hjemmesiden og Face-
book om temadage i 
Evangelisk Alliances 
regi, bedeugen og andre 
initiativer og aktiviteter, 
både nationalt og inter-
nationalt. 

EN DEL AF ET GLOBALT NETVÆRK
Evangelisk Alliance er et bredt forgrenet fællesskab, der i alt tæller ca. 
500 mio. kristne over det meste af verden. Evangelisk Alliance er i løben-
de kontakt med både det europæiske netværk European Evangelical Al-
liance (EEA) og det globale netværk World Evangelical Alliance (WEA).
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SÅDAN ANVENDER 
EVANGELISK ALLIANCE 
INDSAMLEDE MIDLER
Evangelisk Alliance er et 
netværk af danske kirker 
og kirkelige organisatio-
ner, der med vores indbyr-
des forskelle har en fælles 
identitet og en fælles sag: 
Vi arbejder for at gøre 
kristen tro og kristen livs-
praksis kendt og gældende 
i Danmark. Vi ønsker 
også at inspirere kristne i 
Danmark til at være med i 
Guds globale mission. 

 Hvert år støtter vi 
mindst ét internationalt 
projekt i relation til vores 
internationale partnere i 
World Evangelical Allian-
ce. Når vi vælger projekter, 
har vi fokus på forfulgte 
kristne, mennesker i nød 
og forkyndelse af evange-
liet. Corona påvirkede også 
bedeugen i 2022, men vi er 
taknemlige for de arrange-
menter, som blev afholdt og 

for den økonomiske støtte, 
som blev givet her eller 
online. Indtægterne var la-
vere end normalt, men dog 
højere end i 2021, hvorfor vi 
også i 2022 kunne sende et 
større beløb til den mobile 
bibelskole for romaer. 
 Foruden den daglige 
drift af Evangelisk Alli-
ance i Danmark, blev føl-
gende formål støttet i det 
seneste regnskabsår: 

Oprettelse af mobil bibelskole blandt romaer - 160.000 DKK. 
Medlemsbidrag til EEA, WEA og Religious Liberty Forum - 30.000 DKK. 
Udgifter til materialer og arrangementer i bedeugen – 10.000 DKK. 
En temadag for medlemmer af EAs repræsentantskab – 7.000 DKK. 
Deltagelse i EEAs Hope for Europe-konference - 10.000 DKK.

I det kommende år planlægger vi blandt andet at støtte følgende formål: 

Regnskabet for det seneste år findes offentliggjort på evangeliskalliance.dk

Den forfulgte kirke i Myanmar gennem Asian Access. 
Lausanne Europes forberedelses-konference til Lausanne 4 Congress i 
Seoul 2024.
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I 2023 vil indsamlingen primært gå til arbejdet blandt 
forfulgte kristne i Myanmar. 

INDSAMLING

de voldsomme politi-
ske omvæltninger, hele 
nationen blev kastet ud 
i efter militærkuppet i 
begyndelsen af 2021. 
 Tragisk nok har hele 
denne omvæltning fun-
det sted »under rada-
ren« og fået meget lidt 

opmærksomhed i medi-
erne helt overskygget af 
bl.a. krigen i Ukraine. 
Landet har lidt under et 
militærdiktatur i over 
50 år og nød kun i en 
kort periode frihed og 
demokrati, før militæret 
igen væltede regeringen 

Myanmar har udholdt 
mere end sin andel af 
kriser og omvæltnin-
ger de seneste årtier. 
De udfordringer, som 
Corona-pandemien 
bragte med sig, var bare 
en ekstra lidelse for 
landet i forlængelse af 
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og tog kontrollen. Siden 
da er befolkningen ble-
vet terroriseret gennem 
chikane, arrestationer, 
fængsling og tortur.
Myanmar er et buddhi-
stisk land og kun ca. 6 % 
af befolkningen be-
kender sig som kristne. 
Pandemien koblet med 
den politiske terror, som 
ikke mindst kristne og 
andre religiøse mindre-
tal oplever, har gjort, at 
mange menigheder er 
gået »under jorden«, 

og at kirker er blevet 
brændt af. Det skønnes 
at mere end 2.500 er ble-
vet dræbt og mere end 
10.000 fængslet. Ikke 
mindst børn har været 
ofre for tortur. 
 EA støtter kirken 
i Myanmar gennem 
organisationen Asian 
Access. Her arbejder 

man med nødhjælp til 
de mange fordrevne på 
grund af krigen og har 
desuden et særligt fokus 
på de forfulgte kristne, 
hvor de arbejder med at 
træne præster og ledere 
til at navigere under for-
følgelse og tortur. EAs 
støtte går bl.a. til imple-
menteringen heraf.
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HAR GUD GLEMT OS?
Soe Saing indrømmer, at han ofte har spurgt sig selv om dette, siden mi-
litæret igen i begyndelsen af 2021 tog magten i Myanmar, mens corona-
pandemien var på sit højeste. 

 Som præst for min menighed ønsker 
jeg at give trøst og håb til mennesker. Men 
lige nu spørger jeg også, om Gud mon har 
glemt os. Findes han midt i denne ulykke-
lige situation? Hvis han gør, hvorfor gri-
ber han så ikke ind? Men jeg holder mig 
selv fast og opmuntrer dem i menigheden 
til at holde fast i deres håb til Gud. Jeg 
siger til dem: ›Som vi har erfaret før: Efter 
stormen kommer det gode vejr tilbage.‹ 
Med den opmuntring fortsætter vi vores 
livsrejse – midt i mørket.«
 På spørgsmålet om, hvad glæde bety-
der for ham, svarer Soe Saing: 
 »Lige nu er det svært at høre opfordrin-
gen ›Glæd jer i Herren!‹ Det var det også 
for Paulus. Han sad i fængsel. Jeg prøver 
at smile i hjertet, mens jeg hvisker: Gud 
har ikke forladt os. Han vil skabe nyt – 
midt i mørket. Bed om, at vi snart må op-
leve det. Lige nu er det, som om ingen ser 
os her i Myanmar. Mind Gud om os!« 

Han er 40 år gammel, gift og har to børn 
på henholdsvis otte og fire år. Han er 
præst i Yangon for en baptistmenighed 
bestående af folk fra Naga-området på 
grænsen til Indien. 
 I landsbyen, hvor han voksede op i en 
kristen familie, var der ingen skole. Som 
10-årig vandrede han derfor til en lands-
by 40 km væk, hvor der var skolemulighe-
der. Siden har han uddannet sig til præst 
på baptistkirkens seminar i Yangon. 
 »Før militæret tog magten, havde jeg 
lyse drømme for mig selv, min familie og 
mit folk. Nu er alt mørkt. Jeg oplever, at vi 
går i blinde,« fortæller han.
 »Den politiske situation kom oven i 
Corona-pandemien. Jeg ved, at den har 
ramt hele verden, men for mennesker som 
mit folk har den ramt ekstra hårdt. Vi hav-
de slet ingen beskyttelse, ingen strategi, 
ingen vaccination. Ingenting. Da det var 
værst, døde mange i Myanmar af Corona. 
Hver dag er stadig en kamp for at overleve.


