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Social retfærdighed. 

Jesus  mission på jorden er bedst udtrykt i hans tiltrædelsestale i synagogen i hans hjemby. Igen 
identificere han sig med de fattige. 

”Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i 
synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas´bog og han åbnede 
den og fandt det sted  hvor der står skrevet; 
”Herrens ånd er over mig,fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab 
til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, 
for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren”. 
Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, alle i Synagogen rettede spændt øjnene 
mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde:” I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, 
gået i opfyldelse”. Lukas 4:16-21. 

Tidligt i Jesus tjeneste, vendte han hjem til Nazaret Rygtet om hans lære og mirakuløse kraft 
havde spredt sig. Han var inviteret til at tale i den lokale synagoge, hvor han som barn havde 
tilbedt. 
Jesus tilstedeværelse den formiddag var fyldt med skepsis. ”Hvad gør Maria og Josefs søn nu? 
Kan noget godt komme fra Nazaret?” 

Det var specielt øjeblik, og Jesu greb anledningen til at bringe hans mission ud. Han læste den 
hebraiske tekst af profeten Esajas (61:1-2). Han lukkede bogen og sagde hovedsagligt:” Lad mig 
forklare hvad det mener”. 
                                                                            Fra ”Jesus & Retfærdighed”. 
Tanke. 
Hvad er vores mission? 

Det er ikke menigheden vi tilbeder sammen med, det er ikke med den gruppe vi tjener sammen 
med, det er ikke den uddannelse vi har eller det arbejde vi har. Alt det og mere, er værktøjer hvor 
igennem vi kan arbejde ud fra vores mission. 
Men hvad er min mission, din mission? 

Jesus var meget bevidst om hvem han var, og som et resultat brugte han alle muligheder og 
situationer til at fremme sin mission.  
Han var ikke afhængig af andre til at etablere en ramme, hvor igennem han kunne udføre sin 
mission, men i stedet var han opmærksom, tilgængelig, klar og engageret til hans mission. 

Hvad er din mission? 

Refleksion. 
Herre, må din Ånd være over mig, så jeg kan bringe godt budskab til fattige. 

Bøn. 
Personlig. 
Herre, giv mig en fornemmelse af en mission som er dig værdig og som jeg kan udføre som du vil 
det. Giv mig indsigt, visdom og energi til at fuldføre den mission du vejleder mig til, og tro og tillid 
til at arbejde med dig og for dig og mennesker jeg møder. 



Herre, der hvor jeg mister håb og begynder at frygte, hjælp mig da til at huske på, at du gav mig 
missionen og at du er med mig hele vejen. Jeg vil måske somme tider føle mig ensom, men jeg vil 
aldrig være alene. 
Gud giv mig beslutsomhed, og lad mig finde folk som jeg kan dele min mission med. Herre, jeg 
ønsker ikke kun at være modtager af din tilgivelse, nåde og kærlighed, men også være en 
missionær som tjener gennem kærlighed med nåde, så alle mennesker kan kende til din tilgivelse 
og nåde. 

Personlig. 
Tag tid til refleksion. 

Herre, hvad ønsker du af mig? Hvad er eller vil min mission være? 

Herre, hvilken indsigt eller vision ønsker du at give mig vedrørende denne mission 

Herre, led mig til lydighed og tillid, så at jeg kan fuldføre den mission du har givet mig? 

Tanke. 
Tag tid til bevidst at sidde i Guds nærværelse og tillad ham at påvirke din tankegang og planer. 
Ofte reagere vi ud fra vores tids store behov og beder Gud velsigne vores aktiviteter, men her er 
en mulighed til at bede Gud vise os vores vej og træde i handling. 

Herre, vi, din kirke, engagere os i arbejdet. Vi søger at tjene dig med vores tiende og offer og 
vores tid og evner. Vi beder at disse handlinger ikke vil have nok i sig selv, men at vi hellere vil 
gøre alle disse ting ud af en fornemmelse af kærlighed og medfølelse, udtrykt gennem missionen. 
Herre, det er ikke nok at være en passiv gører i en gruppe der opnår gode ting. Hjælp hver enkelt 
medlem af vores menighed til at blive involveret som de kan og være et bønnens folk som elsker 
og viser omsorg for dem som de tjener. 

Herre, 
NÅR 8 årige børn ikke kan læse; familier ikke kan drikke vand uden at blive syge, HIV - positive 
kvinder ikke kan beskytte deres nyfødte børn, dødsfald der kan forhindres bliver til begravelser 

NÅR børn går sultne i seng ugens 7 nætter, forældre begraver deres børn fordi at de døde af 
malaria, kvinder, unge piger og drenge udnyttes til sexslaveri, slavearbejde til skandaløse 
lønninger til moderigtigt designer tøj, 

NÅR jorden bliver misbrugt uden tanke for fremtidens generationer; hudfarve og social status 
lukker døre for muligheder, de raske og uddannede ikke kan bruge deres kræfter til at arbejde, 

NÅR de retfærdige og hellige ignorere de forarmede og urene/snavset, Guds medfølelse er lukket 
inde i helligdomme og templer, de stærke og privilegerede ignorere de svage og undertrykte; 

SÅ uretfærdighed hersker, utallige liv er spildt, vores fælles menneskelighed bliver vanæret og 
mørket råder. 

SÅ vi er en del af løsningen, Herre, giv os visioner og formål udtrykt gennem mission. 

Herre, jeg vælger at være et menneske med en mission og formål. LED MIG! 


