
Missional 
 

Vi har ikke nok i os selv, men elsker 
vores medmennesker, er sammen 
med dem og deler evangeliet med 
dem. ’gør alle’ (Matt 28,18). 
 

Jesus om at være missional i 
Matt 5,16 og 4,18-20: 
”Jeres lys skal skinne for mennesker, 
så de ser jeres gode gerninger og 
priser jeres Fader, som er i himlene.” 
 

”Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så 
han to brødre, Simon kaldet Peter og 
hans bror Andreas, i færd med at 
kaste net i søen; for de var fiskere. 
  

Han sagde til dem: »Kom og følg mig, 
så vil jeg gøre jer til 
menneskefiskere.« 
De lod straks garnene være og fulgte 
ham.” 
 

Jesus ønsker, vi skal vinde nye 
mennesker for ham! Og han ønsker, 
at vi altid må have det fokus i vort liv 
i fællesskabet med andre 
mennesker. 
 

Vore tanker, ord og handlinger må 
bære præg af, at vi har det fokus - 
bære præg af at vi er sendt af Jesus 
for at række hans kærlighed videre 
til andre. 
 

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.  
 

Det betyder, at 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’.  
 

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. Vi skal nu læse et afsnit 
fra Johannesevangeliet, som giver et 
eksempel på, hvordan det kan se ud. 
 

Joh 1,40-50: 
”Andreas, Simon Peters bror, var den 
ene af de to, som havde hørt, hvad 

Johannes sagde, og var fulgt efter 
Jesus.  
 

Først møder han sin bror Simon og 
siger til ham: »Vi har mødt Messias« 
– det betyder Kristus. Han tog ham 
med hen til Jesus. Da Jesus så ham, 
sagde han: »Du er Simon, Johannes' 
søn; du skal kaldes Kefas« – det er 
det samme som Peter.  
 

Næste dag ville han tage til Galilæa 
og møder Filip. Jesus siger til ham: 
»Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra 
samme by som Andreas og Peter.  
 

Filip møder Nathanael og siger til 
ham: »Ham, som Moses har skrevet 
om i loven, og ligeså profeterne, 
ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, 
fra Nazaret.« Nathanael spurgte: 
»Kan noget godt komme fra 
Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom 
og se!« 
 

Jesus så Nathanael komme hen imod 
sig og sagde om ham: »Se, dér er 
sandelig en israelit, som er uden 
svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor 
kender du mig fra?« Jesus svarede 
ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på 
dig, mens du var under figentræet.«  
 

Nathanael udbrød: »Rabbi, du er 
Guds søn, du er Israels konge!«  
Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi 
jeg sagde til dig, at jeg så dig under 
figentræet? Du skal få større ting at 
se end det.«” (min kursivering) 
 

De gode nyheder fortælles 
videre i de nære relationer 
Der var én her, der gik til sin bror. 
Han var fyldt af glæde over Jesus, og 
han måtte bare give det videre!  
 

Jeg husker, at jeg som ung var på en 
lejr, der var arrangeret af Kristeligt 
Forbund for Studerende (KFS). Vi 
havde hørt en fantastisk forkyndelse 
om Jesus ud fra Esajas’ bog kap. 53, 
om hvad Jesus har gjort for os på 
korset, om at han har frelst os ved at 
dø i vores sted. En forkyndelse som 
på det tidspunkt var ny for mig.  
 

Og jeg kan huske, at jeg blev fyldt at 
det her budskab, fyldt af glæde over 
at kende Jesus. Vi sad og sang til 
langt ud på natten, fordi vi var så 
fyldt af det.  
 

Da jeg så kommer hjem fra lejr, så 
skulle det ”gå ud over” min bror . 
Jeg måtte bare fortælle ham om det, 
jeg havde oplevet. Jeg tog Bibelen 
frem og sagde til ham, at nu skulle 
han bare høre, hvad stod i Esajas’ 
bog kapitel 53!  
 

Jeg læste det for ham og sagde så til 
ham: ’Er det ikke fantastisk, det her!’ 
Jeg tror, det gjorde indtryk på ham. 
Lykkeligvis er han en kristen den dag 
i dag, men det skyldes naturligvis 
ikke kun mit vidnesbyrd den dag. Jeg 
ved ikke engang, om han kan huske 
det. 
 

Et års tid før den episode, skete der 
noget afgørende i mit liv, medens jeg 
gik på gymnasiet i Tarm. Jeg var på 
det tidspunkt ikke særlig afklaret og 
bevidst i min tro, og fodbold betød 
faktisk lidt mere for mig end at følge 
Gud.  
 

Jeg kom godt nok til andagter 
sammen med de andre KFS’ere på 
gymnasiet, men jeg kom ikke til 
deres aftenmøder, hvor der kom 
talere udefra på besøg. Det faldt 
nemlig sammen med de aftner, hvor 
jeg gik til fodboldtræning. 
 

Så skete det en dag, da jeg var på vej 
hjem fra træning, at jeg mødte 
KFS’erne på fortovet. De var på vej 
fra møde, og skulle ud i én af 
KFS’ernes hjem for at drikke kaffe 
sammen og hygge sig.  
 

De spurgte mig, om ikke jeg ville 
med. Jeg kunne mærke, at de ikke 
kun spurgte af høflighed, men at de 
virkelig mente det. De ønskede 
faktisk at være sammen med mig.  
 

Det resulterede i, at jeg skyndte mig 
at klæde om og tog med dem. Siden 
den dag begyndte jeg at komme til 
KFS-møderne, og jeg fik en afklaret 
og bevidst tro på Jesus. Han fik 
førstepladsen i mit liv. 
 

Sådan gik det til, at jeg kom tættere 
på Jesus og fik et personligt forhold 
til ham.  
 

Der er en meget kendt verdens 
evangelist, som jeg tror nogen af jer 
har hørt om, han hedder Billy 
Graham og er i dag en meget 
gammel mand.  



 

Men i 50’erne, 60’erne, 70’erne og 
80’erne rejste han verden tynd og 
samlede alle vegne mennesker i 
titusindvis til store møder, hvor han 
forkyndte evangeliet for dem klart 
og enkelt og i Ånd og kraft.  
 

Han var et særligt udvalgt redskab i 
Guds hånd, og titusindvis af 
mennesker kom til tro på Jesus 
gennem hans forkyndelse. Ja, man 
taler om, at det måske er helt op 
imod en million mennesker, som på 
den måde blev frelst.  
 

Og sådan er der nogle, der kaldes til 
at gå ud i det åbne rum og vidne om 
Jesus og forkynde evangeliet om 
ham.  
 

Alligevel er det tankevækkende, at 
hvis kan spørger kristne ud over hele 
verden om, hvordan de kom til tro 
på Jesus, så er det ganske få af dem, 
der vil sige, at det skete gennem 
forkyndelsen af Guds ord fra en 
prædikant ved en gudstjeneste eller 
ved et møde eller en kampagne. 
 

Langt de fleste vil sige, at det var 
fordi de havde en god ven eller én i 
familien, der vidnede for dem og tog 
dem med ind i det kristne 
fællesskab. Langt, langt de fleste 
kommer til tro via den personlige 
kontakt med én, der allerede tror på 
Jesus. 
 

Betydningen af ’Missional’ 
Ordet ’mission’ betyder ’sendelse - 
med et bestemt formål’. Og den, der 
er sendt, kaldes missionær. På den 
måde har jeg selv været i mission. 
Jeg blev sendt til Afrika med det 
bestemte formål at forkynde 
evangeliet for dem, der endnu ikke 
havde hørt det. 
 

Mission kan komme til udtryk på 
forskellige måder: 
 Mission – kirkebygning / 

missionsstation: KOM TIL OS! 
 

 Mission – evangelisering / 
friluftsmøder: GÅ TIL DEM! 

 

 Mission – missional: LEV DIT LIV I 
BLANDT DEM 24/7! 

 

At være missional betyder at leve 
hele sit liv i mission, dag efter dag, 
fra morgen til aften. Alle døgnets 24 

timer må vi se os selv som disciple af 
Jesus, der er sendt af ham til de 
mennesker, vi er i blandt. Den 
nærmeste familie, naboer, kollegaer, 
studiekammerater osv.  
 

Vi møder mennesker på mange 
forskellige måder i vores hverdag. 
Billederne viser nogle eksempler. 
 

Nogen er ved at klippe hæk, og 
naboer kommer hen og snakker. 

 
To er ude og shoppe, de er naboer 
og møder hinanden i en butik og får 
sig en snak.  
 

Andre går i fitnesscenter, hvor de 
møder nogle af de samme 
mennesker igen og igen. De lærer 
hinanden lidt at kende og falder i 
snak ind imellem.  
 

Der er sygeplejersker, der har et 
kollegialt fællesskab på sygehuset. 
Og vi kunne nævne mange andre 
eksempler. 
 

 
 

 
Hele tiden møder vi mennesker i 
forskellige sammenhænge. Overalt 
ønsker Jesus, vi skal være hans 

vidner med vore 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 bor i os, og vi bor i ham, vi er 
forenede med ham. Han er verdens 
lys, og derfor er vi det også, fordi 
han bor i os.  
 

Så overalt, hvor vi er, er vi verdens 
lys. Kirken er der, hvor du er. Og der 
kalder Jesus dig til at række hans 
kærlighed videre til andre 
mennesker.  
 

Gennem vores ord, handlinger, 
tanker og bøn kalder han os til at 
velsigne andre mennesker, så de kan 
få en oplevelse af, at det er godt at 
kende Jesus og måske selv få lyst til 
at søge ham og tro på ham.  
 

Ofte sker det her jo over lang tid, 
hvor jeg er sammen med de samme 
mennesker. Og en dag kommer så 
spørgsmålet, som jo måtte komme 
på et tidspunkt: ’Du bander ikke, 
hvorfor gør du ikke det?’  
 

Eller: ’Du taler aldrig ondt om andre, 
men forsøger at pege på de gode 
egenskaber ved andre, hvorfor er du 
sådan?’ Eller: ’Der er et eller andet 
ved dig, som jeg ikke lige kan 
forklare, er du hellig eller hvad?’ 
 

Disse spørgsmål giver dig så en 
anledning. En anledning, som du ikke 
skal bruge til at fortælle de andre, at 
de er dårlige mennesker, men til at 
fortælle, hvad Jesus betyder for dig, 
og hvorfor du tror på ham.   
 

Jesus siger, at han ikke er kommet til 
verden for at dømme verden, men 
for at verden skal frelses ved ham 
(Joh 3,17).  
 

Sådan sender han også os ud i vores 
hverdag, ikke for at dømme 
mennesker, ikke for at sige til dem, 
at de ikke må bande, men for at de 
skal frelses gennem vores livs og 
vores ords vidnesbyrd.  
 

Det er at være missional. Amen. 
 


