
I	  verden	  En	  missional	  livsstil	  –	  ”at	  være	  sendt”	  	  
Mange	  har	  fordomme	  imod	  missionærer.	  Kultur	  imperialister,	  kalder	  man	  dem.	  De	  har	  et	  
dårligt	  ry	  og	  klæder	  sig	  smagløst	  med	  tropehjelm	  og	  khaki-‐skjorte.	  Jesus	  tænker	  anderledes.	  ..	  
Hvad	  er	  den	  aller	  sidste	  bøn,	  Jesus	  bad	  før	  han	  skulle	  gennemgå	  lidelse	  og	  død?	  
Hvad	  der	  var	  vigtigst	  for	  Jesus,	  må	  også	  forme	  vores	  identitet	  som	  kirke	  i	  Nexø	  i	  dag.	  
	  
Joh.ev.	  17:	  9-‐19 
	  
Intro	  til	  teksten	  
Jesus	  beder	  for	  os.	  Hans	  disciple	  dengang	  og	  i	  kommende	  generationer.	  Vort	  fokus	  bliver	  ofte	  
på	  Jesu	  ord	  om	  at	  vi	  ikke	  er	  af	  verden.	  Vi	  tilhører	  et	  andet	  rige,	  en	  anden	  kultur.	  Vi	  er	  en	  kirke	  
der	  er	  kaldet	  til	  at	  gå	  imod	  strømmen	  og	  være	  en	  modkultur	  der	  repræsenterer	  et	  evigt,	  
uforanderligt	  rige,	  baseret	  på	  tro,	  håb	  og	  kærlighed.	  Det	  afspejler	  sig	  i	  vores	  værdier	  omkring	  
gavmildhed,	  sex,	  børneopdragelse,	  euforiserende	  stoffer,	  osv.	  Osv.	  Vi	  forsøger	  at	  leve	  med	  
Guds	  kærlighed	  og	  at	  sætte	  ham	  på	  førstepladsen.	  Vi	  går	  imod	  tidsånden.	  Det	  er	  en	  kamp!	  
Men,	  vi	  er	  stadig	  i	  verden.	  Vi	  ikke	  blot	  kaldet	  væk	  -‐	  vi	  er	  sendt	  ud.	  (Missio	  =	  at	  være	  sendt)	  
	  
Jesus	  har	  sendt	  os	  ligesom	  han	  selv	  var	  sendt	  af	  sin	  Fader.	  Men	  hvad	  betyder	  det	  at	  være	  sendt	  
til	  Bornholm	  i	  2014?	  Hvordan	  ser	  vi	  ud	  –	  tropehjelm	  og	  Khaki	  farvet	  skjorte??	  	  
	  
Ambassadør	  
Det	  hjælper	  måske	  at	  sammenligne	  en	  missionær	  med	  en	  ambassadør.	  
Begge	  er	  sendt	  ud	  i	  en	  fremmed	  kultur	  som	  repræsentanter	  for	  et	  andet	  rige.	  
	  
Hvad	  gavn	  gør	  en	  ambassadør	  i	  sit	  eget	  land?	  Han	  skal	  derud,	  hvor	  han	  kan	  repræsentere	  sit	  
rige	  i	  en	  fremmed	  kultur.	  Gør	  opmærksom	  på	  sit	  riges	  værdier	  og	  kvaliteter.	  	  
	  
Repræsentere	  +	  implementere	  
Men	  Jesus	  var	  ikke	  blot	  ambassadør	  for	  at	  vise	  folk	  Gud.	  	  
Han	  kom	  for	  at	  implementere	  Guds	  Rige	  på	  jorden	  i	  form	  af	  at	  frelse	  mennesker,	  give	  nyt	  liv,	  
helbredelser,	  fred,	  forsoning.	  Han	  kom	  med	  Shalom	  til	  menneskeheden.	  	  
En	  ambassadør	  er	  ikke	  kun	  sendt	  for	  at	  repræsentere	  Riget.	  Men	  for	  at	  udbrede	  riget.	  
Hjælpe	  folk,	  der	  ønsker	  visum	  og	  indrejsetilladelse	  til	  Riget.	  Dem,	  som	  ønsker	  statsborgerskab.	  
	  
Du	  og	  jeg	  er	  udsendt	  med	  et	  budskab	  som	  repræsentanter	  for	  et	  rige.	  Det	  er	  verdens	  bedste	  
budskab	  og	  verdens	  bedste	  rige.	  Du,	  der	  ikke	  kender	  Jesus	  personligt	  bliver	  måske	  
provokeret:	  	  
”Hvor	  arrogant	  at	  påstå,	  at	  dit	  rige	  er	  bedre	  end	  mit	  og	  at	  jeg	  burde	  skifte	  statsborgerskab.”	  
Hvis	  du	  elsker	  et	  menneske	  og	  kender	  kuren	  til	  deres	  sygdom,	  må	  du	  nødvendigvis	  blive	  
missionær!	  
	  
Kender	  du	  sandheden	  men	  er	  ligeglad,	  har	  du	  ingen	  mission.	  
Elsker	  du	  mennesker,	  men	  har	  ingen	  Sandhed	  at	  bringe,	  har	  du	  heller	  ingen	  mission.	  
	  
Blodets	  bånd	  
I	  gamle	  dage	  var	  blodet	  alt.	  ”Blod	  er	  tykkere	  end	  vand”	  Du	  beskyttede	  din	  familie,	  du	  værnede	  
om	  din	  slægt.	  Blodets	  bånd	  betød	  alting.	  Læser	  vi	  de	  gamle	  islandske	  sagaer,	  så	  kan	  man	  læse	  
om	  hele	  slægter	  der	  blev	  udryddet	  fordi	  de	  lå	  i	  blodhævn	  mod	  hinanden.	  Og	  det	  ligger	  stadig	  i	  
os.	  Vi	  har	  en	  tendens	  til	  at	  vælge	  vores	  ”klan”	  og	  så	  er	  det	  dem,	  vi	  værner	  om	  og	  relaterer	  til.	  



Det	  er	  også	  vores	  fare	  som	  kirker.	  Vi	  er	  mest	  trygge	  sammen	  med	  dem,	  der	  ligner	  os	  og	  så	  gør	  
vi	  det	  til	  vores	  ”Klan”	  
Men	  Jesus	  gjorde	  op	  med	  det.	  Han	  gav	  sit	  blod	  for	  alle.	  Han	  gjorde	  op	  med	  at	  man	  kun	  ofrer	  sig	  
for	  sin	  klan,	  sin	  familie,	  sin	  menighed,	  sit	  nære	  netværk.	  Han	  gav	  sig	  selv	  for	  alle.	  Han	  blev	  det	  
store	  son-‐offer.	  Det	  slagtede	  lam.	  Nu	  er	  det	  os,	  der	  skal	  være	  levende	  offer	  for	  hinanden:	  
	  
Det	  levende	  offer	  
Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres 
legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være 
jeres åndelige gudstjeneste. - Rom. 12:1 
Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  ofre	  sig?	  
Ikke	  bare	  en	  tanke	  –	  eller	  følelse.	  Involverer	  hele	  os	  –	  krop	  sjæl	  og	  ånd.	  

-‐ Dødt	  offer	  (GT)	  no	  problem.	  	  
-‐ Levende	  offer	  (NT)	  kravler	  ned	  fra	  alteret	  igen	  og	  igen.	  Daglige	  valg.	  Være	  i	  Guds	  plan.	  

Sætte	  andre	  først.	  Handle	  i	  kærlighed.	  Vælge	  kærlighedens	  vej	  overfor	  vores	  
medmennesker.	  Bede	  for	  mennesker.	  Række	  ud.	  Whatever	  it	  takes!	  

	  
”You	  gotta	  have	  to	  serve	  somebody”	  –	  Bob	  Dylan	  
Tror	  du	  at	  du	  får	  din	  frihed	  ved	  at	  satse	  på	  karrieren,	  ekstremløb,	  sex,	  ægteskab?	  Uanset	  hvad	  
er	  du	  bundet	  til	  det,	  du	  brænder	  for	  og	  længes	  efter.	  	  
Du	  er	  skabt	  til	  at	  binde	  dig	  selv	  til	  noget:	  alteret	  –	  at	  leve	  for	  ham,	  som	  døde	  for	  dig.	  Jesus	  selv	  
er	  alteret,	  vi	  skal	  binde	  os	  op	  på.	  Ham	  vi	  er	  kaldet	  til	  at	  følge!	  
Hvordan	  binder	  vi	  os	  til	  Jesus?	  Ved	  at	  binde	  os	  selv	  til	  hinanden.	  
	  
Det	  vævede	  stof	  
Ex:	  1000	  vis	  af	  tråde	  smidt	  ovenpå	  hinanden	  bliver	  aldrig	  til	  et	  smukt	  og	  stærkt	  stykke	  stof.	  
Kun	  når	  hver	  enkelt	  tråd	  bøjer	  sig	  mod	  hinanden	  og	  lader	  sig	  føje	  sammen	  på	  kryds	  og	  tværs	  
bliver	  stoffet	  en	  realitet.	  	  
	  
Skarpskytten	  
Skyde	  på	  afstand?	  Misforståelse	  med	  forbøn.	  Vi	  beder	  på	  afstand	  om	  vækkelse.	  Vi	  tordner	  
mod	  åndsmagter	  i	  vores	  lønkammer.	  Vigtigt!!	  
Men	  vi	  er	  Guds	  løsning	  –	  det	  er	  os,	  han	  sender.	  Vi	  skal	  rodes	  ind	  i	  menneskers	  liv	  og	  inflitreret	  
i	  folks	  smerter,	  glæder,	  sorger,	  bekymringer,	  vanskeligheder.	  	  Reparere	  stoffet.	  
	  
”Den	  retfærdige	  er	  den,	  som	  betjener	  samfundet	  på	  sin	  egen	  bekostning	  -‐	  Den	  uretfærdige	  er	  den	  
der	  betjener	  sig	  selv	  på	  samfundets	  bekostning”	  -‐	  -‐	  Bruce	  Waltke	  (professor	  i	  GT	  og	  Hebræerne)	  
	  
At	  udøve	  retfærdighed,	  betyder	  ikke	  at	  vi	  kun	  sidder	  på	  afstand	  og	  skyder	  mod	  Nexø,	  men	  at	  
vi	  går	  ind	  i	  samfundet	  der,	  hvor	  stoffet	  er	  ved	  at	  blive	  nedbrudt	  og	  vi	  gør	  en	  forskel!	  	  
Her	  på	  Bornholm	  virker	  stoffet	  måske	  meget	  pænt	  på	  afstand,	  men	  går	  man	  tættere	  på,	  ser	  
man	  mange	  slidte	  og	  nedbrudt	  tråde:	  
	  
Ensomme	  ældre	  –	  misbrugere/dysfunktionelle	  familier	  –	  kedsomhed/ledighed	  –	  behov	  for	  
praktisk	  hjælp	  –	  behov	  for	  forbøn	  –	  behov	  for	  samtale	  –	  hjælp	  til	  at	  finde	  Jesus	  og	  hans	  nåde.	  
	  
Vi	  er	  ikke	  af	  verden,	  men	  vi	  er	  i	  verden	  
Vi	  har	  en	  mission	  
Vi	  er	  ambassadører	  for	  Guds	  Rige	  
Vi	  har	  til	  opgave	  at	  infiltrere	  samfundet	  på	  kryds	  og	  tværs	  og	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  stærkt	  
og	  smukt	  stykke	  stof	  her	  på	  Bornholm.	  



	  
Nadver	  
Sophies	  choice	  
Vanskeligst	  at	  vælge	  mellem	  sine	  børn.	  ”Tag	  mig!”	  
Mig	  –	  største	  smerte	  i	  livet	  hvis	  et	  af	  mine	  børn	  skulle	  dø.	  Jeg	  ville	  tilbyde	  mig	  selv	  i	  stedet	  
uden	  at	  blinke.	  -‐	  Det	  var	  det,	  Jesus	  gjorde.	  	  
Han	  sagde:	  ”Tag	  mig”!	  Jeg	  kan	  ikke	  tåle	  at	  se	  dem	  dø	  bort	  fra	  mig.	  Hvorfor	  satse	  på	  andet?	  Du	  
kan	  finde	  Guds	  fingeraftryk	  i	  mange	  religioner	  og	  filosofier.	  Vi	  er	  skabt	  i	  Guds	  billede	  og	  
indeholder	  elementer	  af	  ham.	  
Men	  den	  ægte	  vare	  –	  er	  Jesus	  Kristus	  –	  Gud	  søn.	  Han	  er	  den	  eneste,	  der	  var	  villig	  til	  at	  give	  sit	  
liv	  for	  dig	  og	  mig.	  Han	  er	  den	  eneste,	  der	  har	  tilbudt	  at	  betale	  prisen	  for	  vores	  
ufuldkommenhed	  og	  synd.	  Han	  er	  den,	  der	  lod	  sit	  liv	  flette	  sammen	  med	  menneskeheden.	  Han	  
er	  den,	  der	  reparerer	  et	  stykke	  brudt	  stof.	  Han	  er	  den,	  der	  går	  foran	  for	  at	  en	  hel	  verden,	  skal	  
vende	  tilbage	  tilbage	  til	  far!	  
	  
Hvis	  jeg	  døde	  for	  mit	  barn,	  ville	  jeg	  glæder	  mig	  over,	  at	  det	  kunne	  få	  lov	  at	  leve	  uanset.	  Jesu	  
gave	  er	  også	  gratis	  og	  han	  glæder	  sig	  over	  at	  du	  tager	  imod	  og	  får	  lov	  at	  leve	  uanset!	  
Men	  jeg	  ville	  sandelig	  også	  håbe,	  at	  hun	  ville	  vælge	  at	  leve	  et	  liv,	  der	  gjorde	  en	  forskel.	  At	  hun	  
forvaltede	  min	  gave	  ved	  at	  række	  ud	  på	  samme	  måde	  som	  mig	  med	  kærlighed	  og	  generøsitet	  
til	  mennesker	  med	  behov.	  
	  
Jesus	  gav	  sit	  liv	  for	  dig	  og	  mig.	  Lad	  Gud	  sende	  os	  med	  hans	  kærlighed	  til	  en	  Ø	  der	  har	  mere	  
brug	  for	  at	  høre	  og	  mærke	  den	  end	  nogensinde	  før!!!!!	  
	  
"For	  jeg	  har	  modtaget	  fra	  Herren	  og	  også	  overleveret	  til	  jer,	  at	  Herren	  Jesus	  i	  den	  nat,	  da	  han	  
blev	  forrådt,	  tog	  et	  brød,	  takkede,	  brød	  det	  og	  sagde:	  »Dette	  er	  mit	  legeme,	  som	  gives	  for	  jer;	  gør	  
dette	  til	  ihukommelse	  af	  mig!«	  Ligeså	  tog	  han	  også	  bægeret	  efter	  måltidet	  og	  sagde:	  »Dette	  
bæger	  er	  den	  nye	  pagt	  ved	  mit	  blod;	  gør	  dette,	  hver	  gang	  I	  drikker	  det,	  til	  ihukommelse	  af	  
mig!«	  For	  hver	  gang	  I	  spiser	  dette	  brød	  og	  drikker	  bægeret,	  forkynder	  I	  Herrens	  død,	  indtil	  han	  
kommer."	  (første	  Kor.	  11:	  23-‐26).	  
	  


