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Missionsmetaforer Mogens S. Mogensen Hent PDF Hvordan kan det folkekirkekristne moderne menneske
tale om mission i det 21. århundrede? Mogens S. Mogensen bringer her sit enkle og grydeklare bud, så

samtalen kan komme i gang i kirke og sogn. ”Folkekirkens mission er at forkynde hele verdens frelser … alt
må dybest set tjene denne opgave.” Sådan formuleres det i Kirkeministeriets betænkning, men hvordan har
folkekirken det egentlig med begrebet mission i dag? Hvilke billeder og følelser kalder ordet mission frem
hos gammel- og nydanskere i dag? Minder det om noget helt centralt i enhver kirkes liv, som vi møder det i
dåbs- og missionsbefalingen ved hver dåb? Er det billedet af korstog og kulturimperialisme? Er det følelsen

af at møde bedrevidenhed og følelsen af at blive fordømt? Det er slet ikke sikkert, at ordet mission er
gangbart i alle sammenhænge i dag, men det, som mission står for, kan naturligvis også udtrykkes i helt andre

billeder eller metaforer, der er mere meningsfulde i dansk folkekirkelig sammenhæng i dag. Mogens S.
Mogensen bringer her gennem 9 metaforer sit bud på, hvordan der i kirke og hjem kan tales om mission på en
moderne og fordomsfri måde. Mission er 1. at se (på andre mennesker med kærlighedens blik) 2. at bede (til

Gud, som er missionens herre) 3. at gæste (dvs. at møde mennesker som deres gæster) 4. at lytte (til
mennesker og deres historier) 5. at dele (alt det, som vi har fået givet til deling) 6. at fortælle historier (vor
egen livs- og troshistorie og den store historie) 7. at hele (dvs. at være med til at hele alt det, der er brudt) 8.

at invitere (at byde op til dans) 9. at synge (lovsange til Gud for alle hans gode gerninger mod os)

 

Hvordan kan det folkekirkekristne moderne menneske tale om
mission i det 21. århundrede? Mogens S. Mogensen bringer her sit
enkle og grydeklare bud, så samtalen kan komme i gang i kirke og
sogn. ”Folkekirkens mission er at forkynde hele verdens frelser …
alt må dybest set tjene denne opgave.” Sådan formuleres det i
Kirkeministeriets betænkning, men hvordan har folkekirken det
egentlig med begrebet mission i dag? Hvilke billeder og følelser

kalder ordet mission frem hos gammel- og nydanskere i dag? Minder
det om noget helt centralt i enhver kirkes liv, som vi møder det i

dåbs- og missionsbefalingen ved hver dåb? Er det billedet af korstog
og kulturimperialisme? Er det følelsen af at møde bedrevidenhed og
følelsen af at blive fordømt? Det er slet ikke sikkert, at ordet mission
er gangbart i alle sammenhænge i dag, men det, som mission står for,



kan naturligvis også udtrykkes i helt andre billeder eller metaforer,
der er mere meningsfulde i dansk folkekirkelig sammenhæng i dag.
Mogens S. Mogensen bringer her gennem 9 metaforer sit bud på,

hvordan der i kirke og hjem kan tales om mission på en moderne og
fordomsfri måde. Mission er 1. at se (på andre mennesker med

kærlighedens blik) 2. at bede (til Gud, som er missionens herre) 3. at
gæste (dvs. at møde mennesker som deres gæster) 4. at lytte (til

mennesker og deres historier) 5. at dele (alt det, som vi har fået givet
til deling) 6. at fortælle historier (vor egen livs- og troshistorie og
den store historie) 7. at hele (dvs. at være med til at hele alt det, der
er brudt) 8. at invitere (at byde op til dans) 9. at synge (lovsange til

Gud for alle hans gode gerninger mod os)
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