
JESUS HAR GIVET 
MIG ET NYT LIV
Peter Nørgaard troede, at kristne men-
nesker havde et sort og fordømmende 
livssyn. I stedet mødte han et favnende 
fællesskab, der forandrede hans liv
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En dag for tre år siden troppede Peter 
op i et missionshus i Aarhus uden at 
vide noget om Indre Mission. I dag 

betragter han det kristne fællesskab som 
sin egen familie.
 Peter kommer fra Skive og er uddannet 
optiker. Her opbyggede han en stor opti-
kerforretning. Han boede med sin kone og 
fire børn i et stort hus med udsigt til fjor-
den.
 Men det hele krakelerede, og i 2019 
blev han skilt.
 »Det var en forfærdelig tid, hvor hu-
set og forretningen måtte sælges. Oven i 
det blev vores datter alvorligt syg. Jeg var 
fuldstændig desperat og lavede en aftale 
med Gud om, at hvis han ville hjælpe hen-

de og lade hende leve, så ville jeg begynde 
at gå i kirke. Jeg overholdt min del af af-
talen, og det gjorde Gud også,« fortæller 
Peter, der i dag er 62 år.
 Efter skilsmissen flyttede han til Trøj-
borg i Aarhus, hvor han havde boet, da 
han var under uddannelse og var nybagt 
familiefar, men han kendte ikke længe-
re nogen i byen og måtte bygge sit liv op 
igen.
 »Jeg følte mig ensom og havde brug for 
et fællesskab,« fortæller Peter.
 Han søgte på nettet under Indre Missi-
on for at finde ud af, hvad der var af mu-
ligheder.
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 »For 32 år siden gik jeg tilfældigt for-
bi et missionshus med min lille søn. Jeg 
overvejede et kort øjeblik at kigge inden-
for, for jeg ville undersøge, om der var 
hold i de fordomme om Indre Mission, jeg 
havde hørt. Men jeg kom fra det igen,« si-
ger Peter.
 Denne gang trådte han indenfor.
 »Jeg fik virkelig en favnende modtagel-
se,« fortæller Peter med et stort smil.

Atmosfæren åbnede mit hjerte
»Jeg havde hørt, at folk i Indre Mission var 
fordømmende, sorte og kedelige. I stedet 
mødte jeg kærlige og inkluderende men-
nesker, som så mig som den, jeg er. Og 
den stemning, der var i fællesskabet, åb-
nede mit hjerte. Jeg følte mig som et tomt 
kar, der skulle fyldes. Det skete stille og 
roligt ved, at troen begyndte at vokse,« 
fortsætter Peter.
 I dag tror han på, at Jesus døde på et 
kors og opstod af graven påskemorgen.
 »Jesus oplevede det mest forfærdelige 
på korset for min skyld. Han døde for mine 
synder og overvandt døden, så jeg kunne 

Læs mere om Gud på: 
jesusnet.dk/gud

få et nyt liv, som aldrig holder op,« forkla-
rer Peter.
 »Jeg har fået en ny velstand i mit liv, et 
fællesskab med ham, som fylder hver cel-
le i min krop med glæde. Det er ligesom, 
der er tændt et lys i mig, som ikke var der 
før.«

Jo mere jeg kan hjælpe
Han stiller op, når nogen har brug for en 
hjælpende hånd.
 »Jo mere jeg kan hjælpe, jo bedre er 
det. Jeg vil gerne give en smule af alt det 
tilbage, som jeg har fået,« fortæller Peter.
 »Det stikker helt af for mig, når jeg be-
gynder at tale om, hvor stort det er for 
mig at tro,« fortsætter Peter, der er aktiv i 
den lokale kirke.
 »Nu behøver jeg ikke længere at have 
en aftale med Gud for at gå i kirke. Nu er 
jeg kommet tæt på ham.«

Anette Ingemansen
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GUDS 
ÅNDEDRÆT
Vi kan ikke med vores øjne se vinden. 
Vi kan heller ikke se et menneskes 
åndedræt. Men vi tvivler ikke på, at 
vind og åndedræt findes. Vi kender jo 
virkningen.
 Sådan er det også med Guds ånde-
dræt. Det er ikke et åndedræt, der hol-
der Gud i live, men han holder det troende 
menneske i live gennem sit eget ånde-
dræt. Helligånden gør evangeliet – bud-
skabet om Guds frelse – til en levende vir-
kelighed for os, så det ikke bare er noget, 
der hører traditionen eller kulturen til. Hel-
ligånden gør evangeliet om Jesus Kristus 
til en personlig sag. Guds åndedræt er 
usynligt, men vi tvivler ikke på, at det fin-
des, for vi kender virkningen.
 Ja, Jesus siger endda, at disciplene skal 
være i ham, og han vil være i dem. Det er 

Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil 
bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, 
som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, 
som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser 
eller kender den. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse.

 
Fra søndagens tekst i kirkerne: 

Johannesevangeliet kapitel 14, vers 15-21

SANDHEDENS 
ÅND

svært at fatte dybden i det ord. Et troen-
de menneske har fællesskab med Jesus 
under alle forhold. De, der ikke vil vide af 
Jesus Kristus, er åndeligt faderløse, men 
de troende er netop ikke faderløse. De har 
Gud som far. Hvert eneste døbt og troen-
de menneske kan sige: Jeg er Guds bolig. 
Jeg er Guds tempel. Et døbt og troende 
menneske er aldrig alene!

Peter V. Legarth
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