
Helligånden kigger forbi 

Et latterbrøl bølgede frem og tilbage blandt de mange kirkegængere i Katembe Pinse søndag. Pinse-

prædikanten, Jacob Mlawi fra Dar es Salaam, stod og lavede kys foran menigheden. Han ville gerne 

opfordre mændene til at elske deres koner noget mere: Giv dem kys og overraskelser… eller har I glemt, 

hvordan I skal kysse jeres koner? 

I ugen op til Pinse havde der været vækkelsesmøder hver dag i Katembe. Ordet vækkelsesmøde på dansk 

har ikke umiddelbart en positiv klang i mine ører, og jeg er i en Karagwe kontekst heller ikke altid udbredt 

begejstret for den skrigende prædikant som kan høres i vid omkreds gennem de store højtalere. Da vi 

lørdag ankom til Katembe, kunne Brighton og jeg nemlig sagtens høre, at der foregik noget ved kirken, 

selvom vores hus er en kilometer væk. Støjforurening og stakkels naboer til kirken.  

Men at sidde ved gudstjenesten om søndagen og have mulighed for at høre, hvad Mlawi reelt siger, er en 

helt anden oplevelse. For han tager fat i de helt dagligdagsting, som berører folk. Hvem kan ikke snakke 

med om koner, svigermødre, mænd, børneopdragelse, forældre?  

Mlawi fortæller en historie 

om en mand, som kaldte sin 

kone for ”æsel”. Så en dag 

skulle de på en rejse, og 

mens de kører med bussen 

kommer de til et område, 

hvor der går mange æsler. 

Kvinden siger: ”Stop bussen, 

stop bussen, min mand skal 

ud og hilse på sine 

slægtninge. Derude går hans 

svigerforældre, svigerinder 

og svogre. Stop bussen!”. 

Buschaufføren og de andre i 

bussen kigger forbløffede på kvinden, for de kan ikke se andet end æslerne. Kvinden forklarer, at hun bliver 

kaldt ”æsel” af sin mand, og derfor må det jo være hendes mands svigerfamilie som de kan se udenfor 

bussen! 

Med denne historie vil Mlawi opfordre mændene til at opføre sig ordentligt overfor deres ægtefæller. ”I 

skal ikke slå jeres koner eller gå på bar og drikke alle familiens penge op. Tag jer i stedet af jeres børn og 

vær med til at skifte ble og deltag i børneopdragelsen!” 

Den meget direkte prædikant tager blandt andet udgangspunkt i Paulus’ 1. brev til Korinterne kapitel 4. 

”For hvem giver dig nogen særstilling? Og hvad har du som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, 

hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet?” (1. Kor. 4:7). Vi får at vide, at vi ikke må 

glemme, hvor vores rigdom og lykke kommer fra, og at vi skal huske at takke Gud for det. Ingen kan opnå, 

det de har ved egen kraft… vi har alle fået det givet. Desværre er der mange, der tror, at de selv har 



arbejdet sig til deres status. Og det er også vigtigt at arbejde hårdt, siger Mlawi, men der er ingen der opnår 

noget uden Guds velsignelse. Vær ydmyge og taknemlige.  

Tænk også på, hvad jeres forældre har gjort for jer og for at I kunne få muligheder for at få et godt liv. Der 

er ingen, der ikke har en mor og en far. Det mindste I kan gøre, er at sørge godt for jeres forældre, når de 

nu har gjort, hvad de kunne for at sørge godt for jer. Desværre er der igen mange, der glemmer deres 

forældre, når de først har fået succes. Men skylder I ikke jeres forældre en anstændig alderdom, hvor de 

kan få noget at spise hver dag? 

Og I mænd: Lad være med at gøre som den mand, der ikke kunne eller ville holde sig til sin kone. Han tog 

hele sin månedsløn med til sin elskerinde, og da hun havde taget, hvad hun ville, så blev der 7.000 shilling 

(ca. 25 kr.) tilbage til hans kone og børn. ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere 

af Guds hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.” (1. Kor. 4:1-2). Er I tro? 

Det blev en Pinsesøndag, hvor Helligånden kiggede forbi flere gange – i form af grin, dans, samvær med 

andre og i ordet, som mange forhåbentlig tog med hjem i deres familier. Og forhåbentlig… forhåbentlig 

også begynder at omsætte til handling.  


