
Grundlæggende kristendom – 16: Missionsbefalingen 
Af Karl Jørgen Helmich 

Tilstanden – befrielsen – menneskers ansvar 
Gud ser mennesker: Onde, vrede, på afveje, tomhed, uden fred, uden Gud. 

Hvad er meningen med livet? Hvor kommer jeg hen, når jeg dør? Hvad med alt det, jeg har gjort forkert? 

Ikke-kristne ved ikke, at Gud elsker dem, at Jesus er løsningen på alle problemer, Gud velsigner, trøster, 

befrier samvittigheden. 

Da Jesus dør på et kors, gør hans blod og død, at Gud tilgiver alt ondt. Mennesker har mulighed for at sige 

til Jesus: "Jeg vil tro på dig og følge dig!" Nogen må fortælle dem det! 

Gud sender de kristne ud med opgaver 
Jesus siger, at kristne skal gøre alle mennesker til hans disciple. Mennesker skal døbes. De skal lære, hvem 

Jesus er, hvad han har sagt og gjort. Hver kristen og hver forsamling må fortælle om Jesus! Jesus lover at 

være hos alle kristne til alle tider! Gud giver kristne kraft til at fortælle om Jesus. 

Han påtager sig det endelige ansvar 
Vi fortæller andre om Jesus, men: "Det er Gud, som giver vækst" (1 Kor 3:7). Han har magt til at give 

mennesker tro på Jesus! Og det er ham, der gennemfører befrielsen! Vi er ikke ansvarlige, hvis mennesker 

afviser Jesus! 

Det er ikke let – men Jesus er med os 
Vi er bange for mennesker, vi kender. "Jeg bliver jeg til grin. De andre vil bagtale mig og måske mobbe 

mig!" Ingen kristen har stor lyst til at sige: "Jeg tror på Jesus!" 

Undskyldningerne kan være: "Jeg er ikke den rette. Jeg er ikke oplagt. Jeg er ikke godt nok forberedt." Det 

er svært for alle og en overvindelse hver gang. 

Han samarbejder med os og vejleder os 
Han hjælper os med at overvinde frygten for mennesker. Gud elsker mig – og alle andre. Jeg er et vidne om 

dette. Andre omkring mig må også høre dette! Gud hører min bøn: "Led mig til et menneske, du kalder på! 

Lad mig komme i en klasse, hvor jeg kan tale med nogen. Giv mig mulighed for en samtale med en kollega!" 

Han bruger os mere, end vi tror 
Når jeg har nævnt Jesus for nogen, anklager Djævelen mig med løgne: "Det gjorde du dårligt! Du var for 

nervøs. Skaden er nu sket! Nu tager andre afstand fra dig og Jesus. Gør det aldrig igen!" 

Jeg overvinder anklagerne ved at lægge alle mine mangler over til Gud. Han retter mine famlende ord om 

Jesus. Han forbedrer det indtryk, jeg efterlader hos andre! Han udnytter alle muligheder og midler. For vi er 

lærlinge (disciple), som arbejder sammen med ham! Og han fylder os med glæde. 



Spørgsmål til videre overvejelse og diskussion 

Tilstanden – befrielsen – menneskers ansvar 
Gud ser mennesker: Onde, vrede, på afveje, tomhed, uden fred, uden Gud. 

Hvad skal vi svare, når nogen siger, at dette ikke passer på de ikke-kristne, de kender? 

Nævn nogle vigtige velsignelser, som ikke-kristne ikke kender til. 

Gud ønsker ikke, at nogen skal fortabes (Joh 3:16), men at alle skal frelses (2 Tim 2:4). Hvad er fortabelse? 

Hvordan får vi tilgivelse for synd? (Heb 9:22; 1 Kor 7:23; 1 Peter 1:19) 

Hvorfor er et tilhørsforhold til Jesus den virkelige frelse og frihed? (Joh 8:36; 1 Kor 6:19-20; 2 Kor 5:17; Rom 

6:13-14) 

Gud sender de kristne ud med opgaver 
Hvem er disse vers om missionsbefalingen rettet til? (Matt 28:18-20; Mark 16:15; ApG 1:8) 

Hvad er begrundelserne for mission?  

Hvad skal vi gøre ud over at fortælle om Jesus? (Matt 28:19) 

"Gå ud i alverden" (Mark 16:15). Hvad har de ord at gøre med min skole, arbejdsplads, nabo, onkel?  

Hvorfor er et kald vigtigt, når jeg skal ud i verden til et bestemt sted i længere tid?  

Hvad er forskellene på at være med i OM i kortere tid - og i et missionsselskab i længere tid? 

Hvad er sammenhængen mellem Matt 1:23 i begyndelsen af evangeliet og Matt 28:20 i slutningen? 

Han påtager sig det endelige ansvar 
Bibelen siger: Gud kalder (2 Tim 1:9) og drager (Joh 6:44), åbner et hjerte for ordet (ApG 16:14) og giver 

troen (Ef 2:8). "Gud ... giver vækst" (1 Kor 3:6-7). "Alle dem, der tog imod Jesus, gav Gud ret til at blive Guds 

børn" (Joh 1:12). 

Hvordan virker denne vished positivt ind på (a) indholdet i vores vidnesbyrd (b) vores fremgangsmåder i 

evangelisation - og fristelsen til at bruge reklame, salgsstrategier og andre virkemidler inden for marketing, 

ja endda manipulation? 

Han samarbejder med os og bruger os mere, end vi tror 
Hvordan kan disse vers hjælpe mod frygt for mennesker? (Joh 17:2; 1 Joh 4:4; Matt 10:28-31) 

Forklar denne balance: At være ven med en ikke-troende - uden dog at lade vedkommende alene sætte 

dagsordenen for jeres fælles aktiviteter, dine holdninger og værdier! 

Tænk på missionsbefalingen og forklar med egne ord, hvordan disse vers kan opmuntre os: (Esajas 26:12; 

ApG 13:41; 2 Konge 20:31; Luk 10:17). 


