UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN
FØR DU BEGYNDER

Det store billede
Det er her vi skal hen… hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem.
 Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om at være Jesu’ vidner.
 Jesus er missionens herre.
 Disciple venter på Helligånden.
 Helligånden kommer og lever i disciple.
 Disciple er ledet og styrket af Helligånden.
 Evangeliet bliver forkyndt.
 Tusinder omvender sig og bliver døbt.

Slå den rigtige tone an
Du behøver ikke at repetere punkterne hver gang, men vær undervejs opmærksom på at de rent
faktisk efterleves.
 Vi er her for at lære og for at forandres (det er ikke kun en social aktivitet, vi ønsker også at
komme tættere på hinanden og at opbygge et fællesskab).
 Ha’ det sjovt, hold tingene i gang og sørg for at alle deltager
 Udfordringer er velkomne – begge veje.
 Stræb efter at være ærlige og dermed sårbare – altså lad maskerne falde. Det betyder
også, at alt hvad der siges er fortroligt.
 Som udgangspunkt kan spørgsmål kun besvares ud fra den tekst, der er læst. Alt hvad vi
behøver at vide om Gud og mennesker er at finde i teksten!

Genopfrisk fortællingen fra sidste uge





Vi så på Jesus’ død og opstandelse. Vi så, at Jesus er påskelammet, som borttager verdens
synder. Han døde som en stedfortræder for os – han tog vore synder og straf på sig. Han
kom til verden for at tilbyde tilgivelse – ikke for at dømme verden. Men vi hørte også, at
han underviste om, at mennesker bringer dom over dem selv ved ikke at være lydige mod
hans undervisning og bud.
Vi talte om Jesus’ herredømme. Jesus er herre over:
Frelse – synd og død – retfærdighed – menneskeheden – OVER ALTING!
Vi sluttede med spørgsmålet: Er Jesus herre over dit hjerte og liv?

The Story of God er oversat fra engelsk og oprindelig udgivet af SOMA Communities i Seattle, USA.

FORTÆLLING & DIALOG

Scene 1 – Missionen og Kraften
Fortællingen bygger på Joh 14+20; Matt 28; ApG 2; 1 Kor 15,3-8
I ugerne efter Jesus’ død viste han sig for sine disciple mange gange, og han blev set af mere end
500 øjenvidner. Nyheden om hans opstandelse fra de døde spredtes som en steppebrand over
hele landet.
En af Jesu disciple, som hed Thomas sagde: ”Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og
stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. ” Nogle få
dage senere viste Jesus sig for sine disciple og sagde til Thomas, ”Ræk din finger frem, her er mine
hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side” Thomas råbte, ”Det er jo dig Jesus – min
Herre og min Gud! ” Så sagde Jesus, ”Jeg vil velsigne dem endnu mere, som ikke har set men
alligevel tror!”
Kort efter mødtes Jesus igen med disciplene og spiste sammen med dem. Han sagde, ”Johannes
døbte med vand, men i løbet af få dage vil I blive døbt med Guds ånd. Det vil give jer kraft til at
leve på min måde og at fortælle hele verden om mig.”
Jesus sagde til sine disciple, ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Derfor – GÅ – og gør hele
verden til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Lær dem at
holde alt det, som jeg har befalet jer. Og vær fuldt forsikret om dette: Jeg er med jer alle dage –
helt til denne tidsalders afslutning. Guds Ånd vil komme og leve indeni jer – og give jer fred og lede
jer ad sandhedens veje.”
Mens de stod og så på det, blev Jesus nu løftet op til Himlen. Til sidst forsvandt han bag en sky lige for øjnene af dem.
(hold en lille pause …)
Nogle få uger senere var 120 af Jesu nærmeste tilhængere, inklusive de nærmeste disciple, samlet
i Jerusalem for at bede sammen. Pludselig hørte de en høj lyd, som en brusende vind, der fyldte
hele huset, hvor de var samlet. Hver af dem blev fyldt med Guds Ånd, og de begyndte at tale på
helt andre sprog. De gik udenfor i gaderne og begyndte at fortælle mennesker om alt, hvad Jesus
havde sagt og gjort.
Lyden af den brusende vind kunne høres over hele byen, og en meget stor skare samlede sig uden
for huset, for at se hvad der var på færde. På den tid befandt der sig i Jerusalem jøder fra hele
verden.
Da folk hørte Jesu tilhængere fortælle, sagde de, ”Hvordan kan det lade sig gøre? De er fra
Galilæa, men de taler til os på vores eget sprog. Det er da utroligt!”
En af Jesus’ disciple, som hed Peter, trådte frem for at forklare mængden hvad det hele handlede
om, ”Det er en del af Guds profetier, som nu bliver opfyldt. Vi er øjenvidner til det faktum, at Jesus
er opstået fra de døde, og at han er den sande Messias!”
Så forklarede Peter, hvordan Jesus havde opfyldt alle profetierne om Messias. Han sagde til
skaren, ”Hver af jer må vende jer fra jeres synder og vende jer mod Gud. I Jesus vil I finde tilgivelse
– for han er det endelige offer for enhvers synd. Dette er Guds nye pagt, som tilbydes ikke bare
jøder, men alle som ønsker at være en del af Guds familie.”
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Den dag alene var der tusinder, som troede på, hvad Peter sagde til dem. Det rørte dem i hjertet,
og de blev kede af den måde, hvorpå de havde levet deres liv. De vendte sig fra deres synder, og
begyndte at sætte deres lid til Jesus og at leve på hans måde. De blev døbt og blev en del af Guds
familie – de fik kraften til at leve på Guds løfter og til at være en velsignelse for alle mennesker.
Guds nye pagt med mennesker var denne gang ikke skrevet på tavler af sten, men på menneskers
hjerter og sind, så de altid ved, hvad det vil sige at leve på hans måde.
Jesu tilhængere følte sig dybt engagerede og forpligtede over for Gud og over for hinanden … de
delte alt hvad de ejede, bad, lærte sammen om Guds veje, og hjalp enhver som havde behov for
det. Ikke af sur pligt, men af et glad og gavmildt hjerte. De spiste dagligt sammen for at ære og for
at huske Jesu liv, som blev givet for dem.
De så Gud gøre utrolige ting blandt dem – mirakler og helbredelser – samtidig med, at han hver
dag føjede nye til gruppen.
Det var begyndelsen på, hvad Bibelen forstår ved en kirke – et fællesskab af mennesker udover
hele jorden, som på grund af Jesus nyder et liv som er helt og fuldt – et liv levet tæt på Gud – på
den måde, som Gud altid havde tænkt det!

Dialog – Missionen og Kraften
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til
at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.
1) Hvad er missionen, som Jesus sendte sine disciple ud på?
Gør disciple og døb dem …
2) Hvad er en discipel? Hvordan ”gør” man disciple?
3) I lyset af missionen – hvorfor er det så vigtigt, at Jesus har AL magt?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Han har autoritet til at befale missionen.
 Han har autoritet til at fuldføre missionen.
 Disciple gør disciple med hans autoritet og kraft.
4) Hvad ligger der i at ”GÅ” og i at ”gøre” disciple?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 ”GÅ” indebærer elementer som bevidst, bevægelse, forandring.
 ”Gøre” indebærer, at det er en proces.
5) Gælder den befaling også for os i dag?
6) Hvad er forskellen på en, som tror på Gud, og en discipel af Jesus?
7) Hvilken betydning må befalingen om mission få i dit liv?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Disciple gør disciple.
 Hvem gør du lige nu til discipel?
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8) Hvad holder dig tilbage fra at gøre disciple?
9) Hvad siger Jesus om disciple og dåb?
10) Hvem skal døbes? Hvad er formålet med dåben?
11) Hvis du har underlagt dig Jesus som Herre i dit liv, og har bekendt at det er sandt for dig, så
er du hans discipel.
12) Er der noget, som holder dig tilbage fra at være lydig mod denne befaling fra Jesus?
13) I fortællingen er der tusinder, som angrer og som sætter deres lid til Jesus. Hvad angrer de og
hvad vender de sig imod?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 At de lever for sig selv – at de er deres egen Gud.
 De vender sig mod Gud i tro – underlægger sig Jesus’ herredømme i alle dele af deres liv.
14) Hvad var resultatet af deres omvendelse?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 De vendte sig væk fra deres gamle måde at leve på – og begyndte at vandre med Jesus og
leve på hans måde.
15) Hvad lærte vi om Helligånden fra denne fortælling?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Jesus sagde, at Guds Ånd vil komme og leve inden i dig – give dig fred og lede dig til
sandheden i alle forhold.
 På en måde er det ligesom i Paradis (det nære forhold til Gud er genoprettet) – og på en
måde er det bedre… Gud, ved sin Ånd, lever nu INDEN I mennesker! Genoprettelsen er
allerede i gang.
 Ånden banede vejen for deres forkyndelse af evangeliet. Selv deres sprog ændrede den på.
Og den fortolkede og talte evangeliet individuelt til hver enkelt (mange sprog).
 Så gik de FRIMODIGT ud for at forklare folk, hvad der var sket. Det var Åndens arbejde at gå
foran og at give dem kraften til at ”gå og forkynde evangeliet”.
16) Har du en voksende fornemmelse af, at Guds Ånd bor i dig?
17) Hvordan er Helligånden i gang med at ændre dit liv lige nu?
18) Hvad gjorde Jesus’ tilhængere/disciple, da han var steget op til Himlen?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Jesus befalede dem; og de ventede på Guds Ånd i bøn. Det var deres rolle – vent på Guds
kraft. De bad (lyttede), og Helligånden kom.
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LEV DET UD
UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

noget at tænke over …









Vil mennesker omkring dig (venner, familie, kollegaer, naboer) sige om dig, at du er en
discipel af Jesus?
Hvordan ved de det? Hvis ikke – hvorfor?
Bed Gud om at vise dig mindst en eller to personer, som han ønsker, at du skal ”gå og gøre
til disciple”. Disciple gør disciple. Gud vil give os mennesker at gøre til disciple, hvis vi
spørger ham og er lydige overfor, hvad han viser os.
Meditér over den realitet, at hvis du er en discipel af Jesus, så bor Guds Ånd i dig! Hvordan
gør det en forskel i dit liv? Lever du dagligt i og med den realitet, at din kraft til at være og
gøre disciple kommer fra Helligånden?
Har du nogensinde ledt nogen til at sætte deres lid til Jesus? Bed Gud om at give dig denne
mulighed … og så se dig omkring!
Hvordan kan du vokse i bøn og i at lytte til Gud? Når vi beder og venter på Helligåndens
kraft begynder fantastiske ting at ske!

noget at læse om …
Apostlenes Gerninger 1-2; Johannes 14,15-31
Læs det - eller hør det f.eks. online på http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
Bøn og evangeliet En storartet artikel af Tim Keller om hvordan evangeliet ændrer vores bøn fra at
være anmodninger til at være fællesskab med Gud i Jesus. http://bit.ly/keller-prayer
Det er Han som døber med Helligånden John Piper ser på Johannes Døbers vidneudsagn. Piper
taler også om arbejdet og realiteten af Helligånden i en troendes liv. http://bit.ly/piper-hs
Andrew Murray om bøn Seks klassiske bønner skrevet for mere end 100 år siden. Læs et uddrag
eller køb dem online. http://bit.ly/murray-prayer
Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling)
Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.
Joh 20,21
Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de
tegn, som fulgte med. Mark 16,20
Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig
mine disciple Joh 8,31
Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden Joh. 13,35
For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds
kraft 1 Kor 1,18
The Story of God er oversat fra engelsk og oprindelig udgivet af SOMA Communities i Seattle, USA.

