Post 4: Missionens to ben: forkyndelse og handling.
På denne post behandles, hvordan det at give sin tro videre er en næstekærlig handling – og at det
derfor også er naturligt, enten at følge sin forkyndelse op med omsorg og hjælp eller nogen gange
lade omsorgen og hjælpen være forkyndelsen i sig selv – sådan at handlingen viser hen til troen.

1. Tal om næstekærlighed. Tag udgangspunkt i Matt. 10,7-8 og Romerbrevet 15,1-4
2. Tal om, hvad det vil sige, at vidne. Tag udgangspunkt i Joh. 15,26-27: Når Talsmanden kommer,
som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om
mig. v27 Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen.
Og tal om:
Skal man have en særlig grundfæstet tro for at vidne som kristen?
3. Er Kærlighed noget uden handling?
Matt. 25,40 :Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det
har I gjort mod mig.
Matt. 25,45: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I
heller ikke gjort mod mig!
4. Præsentation af forskellige nødhjælps og missionsselskaber. Kan evt. bruges som oplæg til at
deltage i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling i marts.
Liste over missionsselskaberne kan findes her:
http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/mission/missionsselskaber
Kristne nødhjælpsorganisationer:
https://www.noedhjaelp.dk/
https://www.caritas.dk/om-os
Kristen nødhjælp indenfor Danmarks grænser:
https://www.kirkenskorshaer.dk/sider/forside

Opgave:
Mål: At arbejde med spørgsmålet om kirkens og den enkeltes mission i verden og at få den enkelte
til at overveje sin egen mission/opgave i livet og i heldigste fald få konfirmanden til at vedkende
sig sin egen opgave med mission i hverdagen.
Mission [af latin mitto: at sende og missio -onis f.: afsendelse, udsendelse, bortsendelse]. 1)
Alment: Opgave, målsætning, kald. 2) Kirkeligt: forkyndelse for ikke- eller anderledes troende.

1.Læs artiklen "Når tro fletter kurve" om Danmissions projekter i Madagaskar.
http://viden.jp.dk/explorer/ekspeditioner/fredsmissionen/undervisning/opgaver/default.asp?cid=
17134
a) Find Danmissions website og undersøg organisationens historie. Hvornår blev den etableret, og
hvad var dens formål? Hvor rejste de første missionærer hen?
b) Hvilke andre danske NGO'er, der arbejder med udvikling i 3. verden, udspringer af kirkelig eller
missionsk sammenhæng?
c) Diskuter hvordan Danmissions og andre kirkelige organisationers arbejde i 3. verden har ændret
sig gennem historien.
Hvad kan være fordelen ved at arbejde med udvikling gennem kirken? Hvad kan ulemperne være?
Hvad menes der med kritikken om "kulturimperialisme"?

