
Samtale-ark. 
Som annonceret i denne videos indholdsbeskrivelse, er jeres samtale med hinanden en afgørende del af 
undervisningen, så giv jer god tid. Bed om at turde være ærlige og bed Helligånden om at vise jer nye ting 
undervejs.  
Hvis I er mange, så del jer op i flere mindre grupper, for hvis I fx er 12 i en gruppe, når hver især slet ikke 
at få taletid nok. 

 
Jørgen Johansen sagde: ”Jeg tænker at mission og evangelisation springer ud af relation: Din relation til Gud 
og til dine venner”. Hvad tænker du om det?  
Gør det konkret: Hvor meget tid bruger du sammen med Gud om dine ikke-kristne venner? Og hvor meget 

tid bruger du sammen med dine ikke-kristne venner? Vær konkret og sæt navn på 😊.  
 
”Hvor friskt er dit brød fra bageren ?”: Jørgen udfoldede det i 3 punkter: 
Prøv at snakke om, hvordan du oplever hver enkelt af punkterne:  

1. Du skal selv have brug for det, du prædiker 
2. Du skal turde bringe dig selv i spil 
3. Du får ikke mere frimodighed, end du har brug for 

 
Prøv at forklare for hinanden,  
hvad Jørgen mener med denne illustration: 
 
 
 
Jørgen spurgte, hvordan du kan få et 
samvær med dine ikke-kristne venner, der 
varer mere end 5 minutter. Har du nogle 
gode ideer? – prøv at være konkret i 
forhold til en af de tre personer, Jørgen bad 
dig om at skrive ned. Skriv noget ned som 
du tør gå hjem og prøve af. 
 
 

Hvordan oplever du selv Gud i din hverdag? 
Uanset om man har levet et stykke tid uden tro på Gud og så kommer til tro (som det fx er tilfældet for 
Jørgen) eller om man har haft den velsignelse at vokse lige så stille og roligt op i troen lige fra dåben af, har 
vi alle en ”troshistorie”: en beretning om, hvordan jeg har oplevet det med tro og tvivl i mit liv og hvad der 
får mig til at sige: ”Jeg tror på Gud”.  Hvad er det, der betyder noget for dig? 
Prøv at fortælle hver jeres troshistorie for de andre. 
 
Jørgen har erfaret, at netop disse ting er noget, der kan vække nysgerrigheden i dine venner og føre til, at 
de spørger ind till dit vidnesbyrd. Jørgen tænker, om det i virkeligheden ikke er troen der former tanken og 
dermed har en afgørende betydning for vore valg og den måde vi lever på. Det er jo her vi møder Gud. 
Forvandlingen sker indefra og ud.  
Et lille eksempel: Jeg prøver at svare ALLE ordentligt på Facebook, også selvom de måske ikke selv skriver 
særligt pænt. Det bemærker min ven måske og spørger ind til det. Jeg svarer: ”Jeg tror at Gud har skabt alle 
mennesker. Derfor tænker jeg, at alle mennesker har vældig stor værdi. Derfor prøver jeg at behandle alle 
med respekt og værdighed. Det lykkes desværre ikke altid lige godt – men dejligt, at du har bemærket, at 
jeg forsøger. Og godt at jeg ved, at Gud tilgir mig igen og igen og gir mig mod til at prøve en gang til…” 
Prøv at hjælpe hinanden med at opdage og formulere hvordan Gud er til stede i hver enkelts hverdag. 

Bliv ikke for hurtigt færdige her. Det kan være ligesom med at se på en stjernehimmel: til at begynde med 

ser man nogle få, klare stjerner. Men efterhånden dukker der flere og flere frem og bliver synlige. 


