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Den 22. september 2014  

Kære kristne brødre og søstre, 

 

Denne sommer har vi for alvor været vidner til, at alt for mange mennesker i verden lever midt i 

konflikter, som efterlader dem desillusionerede, frygtsomme og uden håb om en bedre fremtid.  

 

Verden lider 

Konflikten i Syrien og Irak har udviklet sig til noget, der ligner en udrensning af det kristne 

mindretal – og andre minoriteter har også mistet deres hjem og må frygte for deres liv. Alene i 

Syrien er mere end 160.000 mennesker dræbt, og mere end fire millioner er fordrevet fra deres 

hjem.  

Central- og Østafrika er ramt af komplekse konflikter, som har drevet mange millioner på flugt. 

Også i Afrika er de kristne en særlig målgruppe for yderliggående vold. Dertil kommer en ny 

ebola-epidemi i Vestafrika, som er ude af kontrol. 

I Ukraine er folk udmattede efter en meningsløs konflikt, som nu officielt har kostet tæt ved 

3200 mennesker livet og fortsat er uden løsning  

Desuden har vi denne sommer oplevet, hvordan konflikten mellem Israel og Hamas igen er 

blusset op og har øget det i forvejen høje pres på befolkningen på begge sider af konflikten. Ikke 

mindst er det gået ud over civilbefolkningen i Gaza, og den lille kristne minoritet der og på 

Vestbredden er klemt. 

 

Lad os stå sammen og bede 

Som kristne er vi kaldede til at leve i håb og være formidlere af håb. Vi vidner om Gud, som i 

Kristus forsonede verden med sig selv. Det er alene i Jesu navn og i sejren fra hans kors og 

opstandelse, at vi har myndighed til at konfrontere ondskabens magter.  

Vi opfordrer alle fællesskaber og menigheder i dansk kirkeliv til at bede for alle, som lider på 

grund af de mange konflikter verden over. Bed om, at de fordrevne og dem som sulter må blive 

mødt med nødhjælp, hjælpsomhed og et budskab om håb. Bed for de børn som er på flugt helt 

alene. Bed om, at kirken – både ude i verden og herhjemme – må være et sikkert sted, hvor der er 

tilflugt og heling for alle, også tidligere fjender. Lad os takke for de muslimer, som sætter eget liv 

og omdømme på spil for at beskytte deres kristne naboer, og lad os bede for, at freden også må 

komme til dem.  



Mange organisationer og enkeltpersoner kæmper en brav kamp for at bringe verdens konflikter 

til ophør. Lad os omslutte dem i kærlighed og forbøn. Vi tænker i den forbindelse også på de 

politiske ledere, som må træffe vanskelige valg. Bed om at de må få mod og visdom.  

 

Nødhjælp og håb 

Det er ikke meningen at noget menneske nogensinde skal stå alene. Derfor opfordrer vi alle 

menigheder og fællesskaber til kontinuerligt at samle penge ind for at bringe nødhjælp og håb til 

de nødlidende i verden. Lad os selv være villige til at lide afsavn. Evangelisk Alliance samler penge 

ind til kristne og andre forfulgte grupper i Syrien og Irak. Husk også at stå sammen om 

missionsselskabernes og nødhjælpsorganisationernes arbejde. Der er behov for en massiv indsats 

på mange fronter. Lad os også omslutte de mennesker, som verdens konflikter har bragt til vores 

land med åbenhed og venlighed. 

 

Hvis barmhjertighed betyder noget for os, så er det nu, vi skal vise det! 

 

Jesus siger: 

 

”Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. 

Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. 

Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. 

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. 

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. 

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. 

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. 

Salige er de, som forfølges få grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres”. 

Matt 5,3-10 

 

Kærlig hilsen 

 

Thomas B. Mikkelsen (formand) Hans Henrik Lund Birger Nygaard 

 

Bodil Skjødt   Sara Fischer Dirksen Anne Mie Skak Johanson 


