
Missional 
 

”Jeres lys skal skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres Fader, som er i himlene.” 
Sådan taler Jesus om at være missional i Matt 5,16. Statistisk set kommer langt de fleste til tro via en 
personlig kontakt med én, der allerede tror på Jesus. 
 

Ordet ’mission’ betyder ’sendelse - med et bestemt formål’. Denne sendelse kan tage sig forskelligt ud: 
 Mission – kirkebygning / missionsstation: KOM TIL OS! 
 Mission – evangelisering / friluftsmøder / gademission: GÅ TIL DEM! 
 Mission – missional: LEV DIT LIV I BLANDT DEM 24/7! 

 

At være missional betyder at leve hele sit liv i mission. Det betyder, at du dag efter dag alle døgnets 24 
timer ser dig selv som Jesus’ discipel, der er sendt af ham til de mennesker, du er i blandt. Den nærmeste 
familie, naboer, kollegaer, studiekammerater osv.  
 

Hele tiden møder vi mennesker i forskellige sammenhænge. Overalt ønsker Jesus, vi skal være hans vidner 
med vores liv, vores ord og vores gerninger. Dette er at være missional. Kirke, det er ikke en bygning. Kirke, 
det er ikke en gudstjeneste søndag formiddag. Det er det også!  
 

Nej, kirke, det er først og fremmest der, hvor du er, for du er kirken! Jesus er i dig, og du er i ham. Du er 
forenet med ham, der er verdens lys, og derfor er du også verdens lys. Kirken er der, hvor du er. Og der 
kalder Jesus dig til at række hans kærlighed videre til andre mennesker. Gennem dine ord, handlinger, 
tanker og bøn kalder han dig til at velsigne andre mennesker, så de kan få en oplevelse af, at det er godt at 
kende Jesus. Så får de måske også selv lyst til at søge ham og tro på ham. 
 

Jesus siger et sted, at hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med! Når man er fyldt med ét eller andet, 
kan man ikke lade være med at fortælle om det og give det videre til andre f.eks. at man har bestået sin 
eksamen, fået ønskejobbet eller er blevet far/mor for første gang. 
 

Når det gælder at være vidner om Jesus i vores hverdag, må vi være fyldt af Jesus og ordet om ham. Ja, vi 
har brug for at leve ham nær. Som vi synger i en sang: ’At leve Gud nær er min lykke’.  Her kommer blandt 
andet gudstjenesten søndag formiddag ind i billedet. Først når vi lever ham nær, og han er lykken i vores liv, 
bliver vores hjerter fyldt med glæde over at høre ham til. Og da får vi trang til at dele det med andre!  
 

 
Spørgsmål/samtale/refleksion i MG 

 

 
Forslag til handlinger/aktiviteter personligt eller i MG 
 

1. Har du fokus på med hele dit liv at være et 
vidnesbyrd om Jesus? 

 

AD 1. – Skriv de områder ned, hvor du synes det er 
sværest. Del evt. et eller flere af dine punkter med de 
andre i MG eller med din ægtefælle/en god ven. 
 

2. Hvordan får du kraft til at leve det liv? 
 

AD 2. – Del med hinanden hvordan I får kraft. 
- Del også med hinanden, når det ikke fungerer, og du 
oplever dig langt fra Herrens pulsslag og frustreres. 
Hvad stiller man op med modløshed og ”utilfredshed” 
med sig selv? 
 

3. Kan du få andre mennesker til at tro på 
Jesus? 

AD 3. – Læs Joh 1,40-50; 3,1-8; 15,26 og 16,7-11 til 
inspiration.  
- Hvis én eller flere af jer været redskab til at lede et 
menneske til tro på Jesus, så del det med hinanden til 
inspiration og opmuntring. Det inkluderer også at lede 
sine børn til tro på Jesus. 
 

 

Forslag til samtale/handlinger/aktiviteter i børnefamilien: 
 Snak med børnene om, hvilken forskel Jesus gør. F.eks. når noget er svært, tror vi på, at Jesus hjælper 

os. Hvordan mon det er for andre familier, når de nu ikke kender Jesus? 
  

 Tegn en familieplakat – hvor Jesus er med i mange aktiviteter. 


