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Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Matt 28,16-20.

Jeg er fuldstændigt outdated…. 

Jeg ved godt, at det sikkert ikke er nogen overraskelse 
for Jer, men det er en overraskelse for mig selv. 

Når jeg kigger tilbage på mit arbejdsliv, så har jeg haft 
indtil flere jobs, som simpelthen ikke findes mere, fordi 
tiden løb fra det.

Jeg har arbejdet i en radio og tv butik. Sådan en rigtig 
forhandler, med god service. Vi Kørt selvfølgelig ud og 
monterede højtalere og installerede tv i hjemmene. Hvis 
noget var i stykker, så havde vi et værksted, hvor der sad 
tre mand og reparerede. 
Den slags forretninger findes stort set ikke mere. Vi køber 
vores fladskærme El-giganten eller supermarkedet. Hvis 
noget går i stykker, så kan det ikke længere betale sig at 
få det repareret. 

Det er en anden tid! 

Et andet job jeg har haft var i dette firma. Verdens største 
færgerederi med ruter mellem Danmark, Sverige og 
Norge. Mens de er endnu større på den Engelske Kanal 
samt i det Irske hav med ruter mellem England og Irland. 

Mens jeg læste i Göteborg, arbejdede jeg på 
hovedkonteret i Frederikshavn. Det var jo smart at kunne 
rejse gratis mellem Gøteborg og min familie i Strandby. 



 af 2 6
Vi sad 60 mennesker, med en telefon og en computer. 
Dengang ringede folk ind på 96 200 200 og talte med os, 
mens vi lavede billetterne i bookingsystemet. hvis folk var 
i god tid sendte vi billetterne til dem med posten. 

I dag er der stort set ingen på kontoreret. Jobbet findes 
ikke længere. Nu bestiller vi selv billetten direkte på 
firmaets hjemmeside. 

Det er en anden tid!

Det var også en anden tid, som Jesus levede i. Der var 
ingen, der bekymrede sig om prisen på fladskærme eller 
nye iPhones. Prisen for en bådtur over søen blev aftalt 
ansigt til ansigt. 

Nogle af udfordringer, som det moderne menneske kan 
få meget energi til at gå med at tænker over, var præcis 
de samme.

Er jeg mon god nok? 

Er der overhovedet nogen, som kan elske sådan en som 
mig?

Hvad er meningen med livet?

Hvorfor bliver mennesker syge og dør?

Hvad sker der når man dør?

Hvordan kan man tro på Gud? Hvordan skal jeg tro?
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Skal jeg virkelig bede for dem, som behandler mig 
dårligt?

Mange af de eksistentielle tanker var de samme, og 
rigtigt meget af det, som jesus sagde til mennesker er 
langt fra outdated. Det er højaktuelt. 

Det er også derfor, at vi stadig så mange år efter, at han 
levede bruger energi på at lave kirker, hvor mennesker 
kan fokusere på, hvad Jesus sagde og gjorde. 
Kirken er et sted, hvor vi kan blive inspireret til at leve 
vores liv, et sted hvor vi kan finde fælleskaber med 
menesker, som vi kan lære af og inspirere hinanden til at 
leve et liv med tro. 
I kirken bygger vi bro mellem himmel og jord, mellem liv 
og død, mellem mennesker, mellem tro og tvivl, mellem 
Gud og os.
Kirken er et sted, hvor vi synger sammen, taler sammen, 
hjælper sammen, beder sammen, lever sammen. Det er 
alt sammen inspireret af, hvad jesus sagde og gjorde. 

Det er helt utroligt vigtigt at understrege på en dag, hvor 
vi drømmer om hvordan vi kan være en fremtidens kirke, 
at vi får slået helt fast, at det er troen på Gud, som er det 
helt afgørende fundament, vi står på. Det er det vi er 
fælles om, også selvom vi en gang i mellem tvivl - det er 
vi også fælles om. 

Det er det vi står på, når vi siger, at vi er et klart budskab 
om Guds kærlighed. 
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Her står vi fordi vi tror det er helt afgørende at finde ud af, 
hvordan livet skal se ud for os, for mig, når vi efterlever, 
hvad jesus sagde: 

“En af de skriftklog spurgte Jesus»Hvilket er det første af 
alle bud?« Jesus svarede: »Det første bud er: ›Hør Israel! 
Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren 
din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit 
sind og af hele din styrke.‹ Dernæst kommer: ›Du skal 
elske din næste som dig selv.‹ Intet andet bud er større 
end disse.«”1

Det er de største bud, og dette bliver klart at kristen tro, 
ikke kun handler om mig selv, men at det sandelig også 
handler om, de mennesker, som jeg møder på min vej. 
Tænk blot på lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner.2
Tænk på hele bjergprædiken:  Her læser vi 3

saligprisningerne , hvor Jesus vender hele samfundets 4

hiraki på hovedet, hvor han også siger: “I har hørt, at der 
er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ 
Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der 
forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders 
børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og 
lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun 
elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det 
gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, 
hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær 

 Mark 12,28-31.1
 Luk 10,23-37.2

 Matt kapitel 5-73

 Matt 5,3-12.4
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da fuldkomne, som jeres himmelske fader er 
fuldkommen!”  5

Det kan godt være, at det var en anden tid, da jesus 
levede, men i modsætning til visse andre, så er han ikke 
outdated. Tværtimod er de ord, Jesus siger aktuelle. Som 
jeg ser det, betyder de alverden, og det er hammer 
vigtigt, at der er kirker, hvor man tør tale om, tro på, tvivle 
på, efterleve, handle på alle de gode ting, som Jesus 
sagde og gjorde. 

Der har vi fat i noget, som vi er forpligtede på at dele med 
andre. 

Jeg siger ikke vi skal stå nede i centrum og dele flyers 
ud, men jeg tror fuldt og fast på, at missionsbefalingen er 
givet os, som noget vi skal tage helt bogstaveligt. 

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=fIzxzl5KfSk&t=48s

Botham Jean's brother (Brandt Jean) forgives, hugs 
convicted murderer Amber Guyger

Jeg tror, at vi skal forstå os, som sendt ind i den verden 
og det liv som er vores. Ikke nødvendigvis sådan at vi er 
missionærer, der skal få mennesker til at hoppe på en 
livsstil, der ligner vores. 
For det første, så er vi ikke ens, og vi skal ikke være det. 
For det andet, så kan udlevelsen af tro se ud på så 

 Matt 5,43-48.5

https://www.youtube.com/watch?v=fIzxzl5KfSk&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=fIzxzl5KfSk&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=fIzxzl5KfSk&t=48s
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utroligt mange forskellige måder og den mangfoldighed 
er et plusord. 

Men vi skal være bevidste om, at vi oplever, nemlig at tro 
på, at Gud elsker os lige sådan som vi er, er en utrolig 
værdifuld ting, at have med ind i sit liv. Det er simpelthen 
for godt til at vi skal holde det for os selv. Det er ikke 
nogen hemmelighed, men det er vort klare budskab om 
Guds kærlighed.

Så som indledning til vores visionsarbejde, vil jeg lade 
jesus få det sidste år: 

Gå derfor ud….

Amen


