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Introduktion

missionssamtalen
Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke,
at vi allerede er i mission.
En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til,
har til formål at skabe personlige og konkrete samtaler om
mission.
Samtalen bygger på udsagnet: ”Jeg er i mission, fordi
Kristus er i mig” og har baggrund i 2 Korintherbrev 5,20,
hvor der står: Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud
så at sige formaner gennem os. Jesus gør os til udsendinge
eller til missionærer ved, at Gud taler gennem os. Det betyder, at vi er i mission, fordi Kristus lever igennem os.
Missionssamtalen er udviklet som en medvandringssamtale
og er inspireret af tænkningen om, at én kristen følges
med et andet kristent menneske et stykke af livsvejen for
at dele liv og tro med hinanden.
På de næste sider finder du et overblik over samtalens
forskellige skridt, tankerne bag og dernæst en konkret
samtalevejledning.
God fornøjelse!

1

2

Forbøn
Hvem beder du for?
Hvor lang tid har du
bedt for vedkommende?
Hvem har brug for
din forbøn?

Kristus
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Hvad har senest
opmuntret dig i
troen på
Jesus Kristus?

Mission

Hvad betyder
evangeliet for dig?

Oplever du, at Kristus
virker gennem dig?

(Del eventuelt
et skriftsted)

Hvem er du sendt til?
Hvordan kan du konkret
fortælle andre om Jesus?
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Forbillede
Bruger du dig selv, som forbillede
for andre i mission?
Hvordan tror du, at du er et forbillede
for andre i mission?
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Fællesskab
Hvem bakker dig op i
at fortælle om Jesus?
Hvordan søger du hjælp,
sparring og omsorg i
forhold til det,
at du er i mission?
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Bøn
Bed for at
- vi må opdage vores
identitet i Kristus
- vi må forstå os som
sendt af Ham
- for mission med
udgangspunkt i den
afholdte samtale

Tankerne bag missionssamtalen
Missionssamtalen er målrettet to personer, som
gerne vil tale om mission.
Det er formet som en medvandringssamtale og kan
bruges i forbindelse med
basismedvandring, hvor to
personer skiftes til at lede
hinanden igennem samtalen eller i forbindelse med
ledermedvandring, hvor
ledermedvandreren leder
samtalen med lederen
Tanken er, at missionssamtalen gentages et par gange
om året eller efter behov.
Ved første samtale: De
seks skridt og tænkningen
bag introduceres, og missionssamtalen afprøves.
Efterfølgende samtaler: De

seks skridt følges, personen reflekterer over dem
og en samtale finder sted.
Missionssamtalen kan
også bruges i kort form
ved en gudstjeneste, ved
et møde eller i forbindelse
med ledertræning. Måske
som icebreaker eller øvelse
undervejs.
Det er også oplagt, at bestyrelser bruger samtalen,
som vejledning til en generel samtale om mission
i forhold til bestyrelsens
arbejde eller bestyrelsesmedlemmerne selv.
Husk på - mission begynder i dig. Ikke ved de andre.

Læs mere om medvandring på medvandring.imu.dk

Samtalevejledning
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Første skridt:

Kristus

Del evangeliet om Jesus
Kristus med hinanden. Det
er vigtigt at søge Jesus og
blive opmuntret af Ham,
som udgangspunkt for at
fortælle andre om, hvem
han er.
Dette punkt kan I nogle
tilfælde blive det eneste
punkt, hvis det vurderes, at
der primært er behov for at
søge Kristus.
Bed gerne en bøn for samtalen før andet skridt.
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Fjerde skridt:

Fællesskab

For mange er mission desværre blevet et individuelt
projekt, som handler om
at gå på gaden eller tage
til Afrika, men mission er
meget mere end det. Mission er at være en del af et
kristent fællesskab, som
sammen ønsker at række
ud til verden omkring. Mission er ikke bare noget du
skal være i selv, men sammen med andre og bakket
op af andre.
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Andet skridt:

Forbøn

Den kontinuerlige og tålmodige forbøn for specifikke
personer har altid været et
af vækkelsernes kendetegn.
Derfor spørger vi: Hvem beder du for? Hvor lang tid har
du bedt for vedkommende?
Hvem har brug for din forbøn? Det kan være en nabo,
en gammel ven, et familiemedlem eller en anden, som
du ønsker, skal komme til tro
på Jesus Kristus.
Brug eventuelt IMU’s bedekort til dette punkt. På bedekortet kan I skrive tre navne,
som I ønsker at bede for.
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Femte skridt:

Forbillede

Hvordan vi hver i sær
handler, har betydning
for de mennesker, vi er i
blandt. Ser vi hvordan andre fortæller om Jesus, så
bliver vi inspireret og tør
måske selv tage endnu et
skridt. Det er vigtigt at
nogen på en ydmyg måde
tør gå foran og inspirere
til mission.
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Tredje skridt:

Mission

Missionssamtalen bygger
på, at Kristus lever i os
(Gal 2,20), hvilket betyder
at vi er i mission, fordi han
handler gennem os. Jesus
siger, at vi er lys og salt
i verden (Matt 5,13-14).
Jesus har sendt os til verden og vi tager derfor del
i hans store mission (Matt
28,18). Derfor tør vi spørge: Oplever du, at Kristus
virker igennem dig? Hvem
er du sendt til? Hvordan
kan du konkret søge at
være i mission?
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Sjette skridt:

Bøn

Bøn og mission hører
uløseligt sammen.
Lav eventuel en aftale
om fortsat at bede for
hinanden.
Bed for at Guds vilje
må ske og om frimodighed til at vidne om
Jesus Kristus.

Dette værktøj er udviklet af Indre Missions Ungdom
og flere foldere kan rekvireres på imu@imu.dk.
Læs mere om mission på ID.imu.dk
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