
Kære Salvationist! 
 
Jeg hilser dig i Jesu navn og sender dette brev i håb om, at du vil modtage det i den ånd, det er tilsigtet. Jeg 
benytter anledningen til at forsikre dig om mine bønner og, ved Guds nåde, min kærlighed og påskønnelse 
for hver enkelt af jer. 
 
Gennem det seneste år har hele menneskeheden været påvirket af coronavirus. Jeg forstår og har 
førstehåndskendskab til, hvordan vi alle er blevet påvirket af dette, og at nogle har lidt mere end andre. Jeg 
er stolt af den generøsitetskultur, der kendetegner Frelsens Hær, og som gør det muligt at formidle 
nødhjælp, lindring og opmuntring til utallige mennesker. Idet vi søger en vej ud af pandemien, er forskellige 
vacciner blevet vort fokus. Her er ligelige muligheder en udfordring, og jeg har på vegne af Frelsens Hær 
givet min mening til kende. Så snart det er muligt, håber jeg, at du ligesom jeg vil lade dig vaccinere, hvis du 
endnu ikke har fået denne mulighed. Gennem alt, der er udrettet, har Hæren øget sin indsats og er, ved at 
elske og tjene, blevet vellidt blandt millioner. Jeg beder nu til, at dette vil udløse megen frugt – en stor høst 
af sjæle – som følge heraf. 
 
Som jeres general er jeg godt hjulpet af en bredt sammensat gruppe af erfarne ledere, strategisk placeret 
rundt om i verden. Igennem det seneste år har jeres internationale ledere mødtes online for at fokusere på  
afgørende tidsaktuelle emner. Dette engagement har været en enorm støtte i mit ansvar for at  
behandle den type af spørgsmål, som har indvirkning på Hæren. Der er nu et klart mandat, og vi arbejder 
på at definere vor position i en konstant foranderlig verden, idet vi varetager vort ansvar overfor Guds rige.  
 
For eksempel er vort fokus på lederudvikling og kontinuitet (Succession Planning) anerkendt som vital for 
vores fremtid. Indvævet i denne prioritet er også spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene. Der er 
bestræbelser i gang for at iværksætte stærke og tydelige handlingsplaner, samtidig med at man anerkender 
og tager fat på spørgsmål inden for Frelsens Hærs system og kultur. Af særlig interesse er det komplekse 
emne om menneskelig seksualitet. Her konstaterer jeg, at vore drøftelser ikke har medført noget ønske om 
at bevæge os væk fra vort nuværende formulerede synspunkt. Nogle salvationister havde givetvis håbet på 
en ændring. Men i betragtning af den komplekse karakter af dette spørgsmål rundt om i verden er det 
aftalt, at yderligere teologisk behandling og refleksion er påkrævet. Vi må nu påtage os vort ansvar for, 
hvordan vi håndterer forskellige synspunkter overfor hinanden, samtidig med at vi skaber en 
bedre forståelse for vort tilhørsforhold til Frelsens Hærs fællesskab. 
 
Jeg er meget taknemlig for, at jeg bestrider posten som general, parallelt med at en ny udgave af Ordrer og 
regler for soldater er ved at blive udarbejdet. Faktisk får jeg mulighed for at give dig to bøger – Called to be 
a Soldier og Day by Day. Den første udforsker soldaterskab i Frelsens Hær som et kald, mens den anden 
handler om at forstå discipelskab i tilknytning til mission. Sammen kan disse blive værktøjer til at forvandle, 
forny og forfriske os som bevægelse. Jeg beder til, at denne håndsrækning vil have en positiv indvirkning på 
din rejse. 
 
Jeg er fortsat overbevist om, at verden har brug for og fortjener en levende, sejrssikker og motiveret 
Frelsens Hær, der er kampklar og rustet til at tjene andre. Tak for deltagelse i den fortsatte march, og må 
hans velsignede hånd være over os. Må vi opleve stadig større ting. 
 
Min opfordring til mission er stadig: Vær klar, vær engageret og tag ansvar. 
 
’Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller 
forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.’ (Ef. 3:20-21). 
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