
«Misjon i Fokus»

- Bibelteologisk innblikk
- Historisk overblikk
- Utfordringar i dag



Misjon – ulike reaksjonar

- Negative: Undertrykking; Maktbruk; 
Kulturimperialisme; Arroganse ….

- Positive: Uttrykkjer kyrkja sitt DNA; Er  
kyrkja på sitt beste; Gjev nytt liv; Gjev 
humanitær hjelp; Pregar det sosiale livet 
på ein god måte

- Faktum: Kr.d: Den største religion i verda, 
veldig ekspansjon i Afrika, S.Am og Asia.



Misjon i Bibelen? Korleis?
u Ordet ‘missio’ betyr ‘sending’; men fins korkje i 

GT eller NT.
u Men saka fins der – på ulike måtar:

uGud er skapar av himmel og jord – og dermed 
alle menneske. Alle er i hans tanke..

uMenneska trer fram som familie, slekt, 
stamme, folkeslag

uGuds strategi er å velja ut ein familie/slekt –
for å handle med alle folk.



Misjon i den førebuande pakta GT
Frå partikulært – til universelt sikte

u Viktig: Det fins inga misjonbefaling i GT; men..
u Gud kallar ein familie, Abraham; gir han lovnad 

om land og folk
u Frå dette ‘folket’ skal alle folk velsignast,

1 Mos 12
u«Eg vil velsigna dei som velsignar deg,..I deg 

skal alle slekter på jorda velsignast», v. 3.
u ‘Velsigning’ = gudd. godhet): frelse



Profetane: korleis folkeslaga får 
del i velsigninga
u Ved å koma til Sion/Jerusalem, templet
u Jesaja 2 og 60
u Altså sentripital struktur: Frå folkeslaga til Sion

u Likevel: Sporadiske utsagn med sentrifugal struktur: frå
Jerusalem til folkeslaga: «Eg ..sender nokre av dei
som er berga, ut til folkeslaga.. Til dei fjerne kystane
som ikkje har høyrt rykte om meg og ikkje har sett min 
herlegdom ..Dei skal fortelja om min herlegdom mellom 
folkeslaga.» Jes 66,19.



Jesu virke og bodskap
Hans død og oppstode blir eit vendepunkt
u «Eg er ikkje sendt til andre enn dei bortkomne sauene i 

Israels hus», Mt 15,24. «Ta ikkje vegen til heidningane», 10,5.

u Unntaksvis møter han repr. for heidningane: Den rom. 
offiseren., Lk 7. Samaritanane, Joh 4. 

u Han kjem stundom med grensesprengjande utsagn: «her 
er meir enn templet», Mt 12,6. Han seier: «Den som 
tørstar, skal koma til meg og drikka», Joh 7,37. Han er 
eit lys for folkeslaga, Lk 2,32. Likningar (Mt 13 om 
sennepsfrøet, surdeigen osv.) gjeld folkeslaga! 

u Misjonsbodet lyder etter Jesu død og oppstode:        «Eg
har fått all makt .., Gå difor og gjer alle folkeslag til 
læresveinar..» Mt 28,19.



Misjon i Aposteltida

u Generalplanen: »De skal vera mine vitne i 
Jerusalem .. til enden av jorda.» Apg. 1,8.

u Ein ny teologisk «strategi», Apg 15….
u Praktisk strategi: Etablerte nye sentra: Antiokia 

(Syria); Efesus (Asia); Roma (imperiets 
hovudstad)

u Misjon skaper ‘menighet’ (lokalt og regionalt)
u I sum: Dynamisk ekspansjon!



Misjon…? Kan ‘M’ definerast?

u ‘M’ er ikkje propaganda for ein høgre 
religion..

u Ikkje eit korstog for ei god sak..
u ‘M’ er Guds handlingsplan med 

menneskeslekta..
uEi innhausting frå alle folk og stammer..
uMålet er Det store gjestebudet i Guds 

fullkome rike..Luk 14 og Opb 7


