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The Order of Missions responsum til Knut Tveitereids rapport "Hva er 
en opbyggelig disippel-kultur"

Af Keld Dahlmann, Thomas Willer og Henrik Holmgaard

Lederskabet i Dansk Oase(DO) har på baggrund af interne konflikter i Oasebevægelsen fået udar-
bejdet en rapport af Knut Tveitereid (KT) baseret på læsning af nogle bøger af Mike Breen(MB). 
Selvom rapporten ikke handler om The Order of Mission(TOM), har vi som ledere i TOM ønsket at 
give en respons på rapporten, idet MBs tjeneste og teologi har haft væsentligt indflydelse på TOM. 
Dette responsum indrager perspektiver som er fremkommet ved drøftelser med medlemmer af 
TOM. Det har taget noget tid at være i disse drøftelser og udarbejde vores respons. 

Forholdet mellem TOM og 3DM
For en beskrivelse af TOM henviser vi til dokumentet “A Danish presentation of TOM” som findes 
på TOMs hjemmeside: https://www.missionorder.org/. For en beskrivelse af 3DM henviser vi til de-
res egen hjemmeside https://3dmovements.com/. Både TOM og 3DM har baggrund i den inspira-
tion og bevægelse som er udgået fra Sct. Thomas Church i Sheffield, UK. Der er et vist sammen-
fald mellem personer og netværk i TOM og 3DM, men de er organisatorisk og økonomisk fuld-
stændig adskilt. Man kan sammenligne med forholdet mellem Rudehøj Efterskole og Aarhus valg-
menighed. Begge er organisationer indenfor samme bevægelse (Dansk Oase), og der er en del 
personsammenfald såvel i bestyrelsen som personalegruppe, men det er to selvstændige parter. 
Hvis der er konflikter hos den ene part, kan det præge den anden part, men hver bestyrelse og le-
delse må stå til ansvar for deres egne beslutninger. Det samme gælder i forholdet mellem TOM og 
3DM. TOMs ledelse og medlemmer har ikke ansvar for og er frit stillet i forhold beslutninger, ar-
bejdsformer eller materialer i 3DM. 

Det teologiske grundlag i TOM
Såvel TOM som 3DM har i sit vedtægtsmæssige grundlag de oldkirkelige bekendelser og TOM er 
tiltrådt “Capetownerklæringen”, som er et globalt fælles dokument, der forener den evangelikale 
bevægelse (se  http://www.evangeliskalliance.dk/media/5429/capetown.pdf). Med dette grundlag 
finder vi det overraskende, at KT stiller spørgsmål ved om MBs kristologi er “klassisk” med henvis-
ning til en ordoptælling i én 3DM bogudgivelse. Vi har gennem mange års kendskab til MBs for-
kyndelse og undervisning aldrig oplevet andet end en klar forankring i klassisk reformatorisk kristo-
logi med forkyndelse af Kristus som frelser og menneskers frelse - af nåde - ved tro på Kristus ale-
ne. Dette udtrykkes klart i bogen “Covenant and Kingdom” (CAK) hvilket KT også anerkender i 
rapporten. Såfremt man vil forstå MBs teologi, er det nærliggende at bruge CAK som er den bog, 
der refereres til som bibelteologisk baggrund for de øvrige mere konceptuelle udgivelser. Begre-
berne “covenant”(pagt) og “kingdom”(rige) refererer til de bibelske pagter og Guds rige/herredøm-
me. Med begrebet “Guds pagt” betones den kristnes identitet som Guds barn ved tro og dåb, og 
med “Guds rige” betones den kristnes nye liv i helliggørelse og tjeneste i Åndens kraft. Denne 
dobbelthed i CAK flugter langt hen ad vejen med talen om “Nåden for mig - i mig - og igennem 
mig”, eller med talen om “det lodrette og vandrette” evangelium, som er bredt anvendte betegnel-
ser i Dansk Oase for at udtrykke den samme dobbelthed. 

Generel vurdering af rapporten
Det er vores opfattelse, at tonen og indholdet af KTs rapport bidrager til en nuanceret og konstruk-
tiv kritik af 3DMs materialer. Vi genkender i hovedtræk både de styrker og svagheder, som KT 
fremhæver, når det kommer til de skrevne materialer. Herunder de forbehold og nuanceringer som 
man kan savne i bøgerne. Det er så samtidigt rapportens svaghed, at den alene er en vurdering af 
3DM litteratur - ikke et studium af teologi og praksis i TOM. 3DM har i deres tjeneste med at skabe 
læringsnetværk med discipelskab og mission som omdrejningspunkt, konceptualiseret en discipel-
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skabspraksis, som bl.a. beskrives i nogle af MBs bøger. TOMs teologi og praksis kan ikke reduce-
res til at afspejle denne konceptualisering, som har været anvendt i 3DM læringsnetværk. Som il-
lustration af denne forskel kan man nævne Alphas undervisningsbog "Livsvigtige Spørgsmål". Hvis 
man læser denne bog isoleret, som en præsentation af kristendom, efterlades man med det ind-
tryk, at tungetalen er vigtigere end dåben. Hvis man derimod læser bogen i kontekst med praksis i 
menigheder, der anvender Alpha, får man et andet indtryk. Det samme, mener vi, gælder i en vis 
grad forholdet mellem 3DMs litteratur og TOM medlemmers praksis. Den kritik i KTs rapport, som 
vi finder vigtigst, er den manglende italesættelse i 3DMs litteratur af de psykologiske aspekter af 
discipelskabsrelationer - herunder “imitation” mellem kristne. Vi opfatter “mesterlære” som sundt, 
når det afgrænses af realistiske forventninger til hinanden og tager højde for indflydelsen fra synd 
og sår i vore relationer. Vi anerkender, at discipelskab kan blive konceptualiseret på en måde, så 
det instrumentaliserer relationer. Dette forbehold er ikke særlig tydeligt udtrykt i 3DMs materialer. 
Vi anbefaler, at supplere læsningen med kapitlet “Efterlign mig…!” (I bogen “Følg mig - invitation til 
at leve i tro”), som er forfattet at to TOM medlemmer. 

Vores erfaring med - og vurdring af - praksis
I samtaler med TOM medlemmer har vi anvendt KTs rapport som et “spejl” på den praksis, som vi 
selv har erfaret med brugen af modeller og redskaber. Vi har spurgt hinanden: kan vi genkende 
litteraturens svaghedder i den praksis, vi selv har anvendt og oplevet? Vi har selv et mangeårigt og 
nuanceret erfaringsgrundlag med mange forskellige TOM medlemmer. Vi kender personligt mange 
menigheder i såvel Danmark, som internationalt, der i forskelligt omfang anvender redskaber og 
litteratur fra 3DM. Vi genkender ikke, at de i KTs rapport nævnte svagheder, er det generelle bille-
de af den praksis ,vi ser - hverken i TOM eller menighederne. Vort hovedindtryk er, at TOM med-
lemmer oftest anvender redskaberne tilpasset konteksten og kombineret med anden inspiration, 
som skaber balance og korrektion. Vi anerkender, at nogle TOM medlemmer i egen begejstring for 
modeller i visse situationer, har anvendt dem med rigiditet og uden den hensyntagen til konteksten, 
som der kræves. Vi anerkender, at nogle har haft dårlige erfaringer med brugen af såvel “Lifesha-
pes” og “huddles”, enten på grund af overdreven eller umodent brug af modellerne. Det kan vi som 
TOM medlemmer kun beklage, hvor end dette må have fundet sted.

Vores kritik af KTs analyser og konklusion
KT inviterer os til at læse hans rapport med kritiske øjne. Vi har særligt 2 kritiske indvendinger over 
de synspunkter, som KT selv antager i rapporten:
- I afsnit iii om "apostelbegrebet" overser KT den afgørende skelnen mellem det "kanoniske" og 

det "funktionelle" apostelbegreb, som er en forudsætning for MBs omtale af aktuelle "apostel" 
tjenester i kirken. Hvis man anerkender, at der også i nutiden er kristne med den "funktionelle" 
apostel-udrustning, så virker det inkonsekvent, at KT ikke ønsker at man anvender dette udtryk. 

- I afsnit V om "Mellemmenneskelig imitation" drager KT den konklusion helt at opgive sproget om 
at "tenke på meg selv som en disippelgjører. Derimod opmuntrer jeg til disippelskab og etterføl-
gelse hele tiden" Dette udsagn finder vi problematisk. Hvordan kan man opmuntre til efterfølgel-
se af Jesus uden at komme ind på praksis og dele af egne erfaringer? Særligt i en sekulær post-
kristen tid vil det være problematisk at følge KTs konklusion her.

TOM tager imod KTs rapport, og sammen med den interne konflikt i DO, bringer det selvransagel-
se for os, som et ungt ordensfælleskab under udvikling. DO har som en pionerbevægelse i Dan-
mark haft betydning og indflydelse på udviklingen af TOM i DK, og det er vi taknemmelige for. Det 
bedrøver os, når vi er vidne til konflikter i det legeme, som vi ser os selv som en del af på tværs af 
dansk kirkeliv, og det smerter, når vi sammen erfarer, de sår som konflikter skaber. Vi er kaldet og 
sendt med budskabet om forligelse - ikke kun til verden omkring os, men også som en forpligtelse 
til selv at indøve os i evangeliets kald om at forlige os med hinanden, og være et levende vidnes-
byrd om forsoningens mulighed og realitet. Vi ønsker, at dette responsum, samt videre samtaler, 
kan medvirke til at genopbygge relationer og tillid til det kald og de tjenester, som TOM repræsen-
terer og fortsat missional tjeneste med Åndens enhed og fredens bånd.


