
   MISJON I TROSOPPLÆRINGEN 
 
Kirkens grunnleggende oppgave er å gjøre mennesker til disipler ved å døpe 
og lære dem å holde alt Jesus har befalt. Temaet om «Misjon i 
trosopplæringen» vil fokusere på hva som er felles eller eventuelt forskjellen 
på begrepene «Misjon» og «Trosopplæring». Ressursen hevder at 
trosopplæring er misjon og misjon er trosopplæring. 
 
Hva er misjon? Hva er trosopplæring? 
Misjon betyr sendelse. Misjon er å dele det gode budskapet om forsoning og 
frigjøring i Jesus Kristus med alle mennesker, hvor de enn bor. Versene fra 
Matt 28, 18 -20 blir med rette brukt som grunnlagstekst både når det feires 
dåp og når misjon er i fokus. Noen gir teksten overskriften «Dåpsbefalingen», 
mens andre like naturlig kaller den «Misjonsbefalingen». Dette reiser 
spørsmålet: Er ikke dåp noe som hører inn under det vi kaller misjon? Og 
videre: Opplæring i den troen vi blir døpt til, er vel også misjon? 
 
I trosopplæringsplanen «GUD GIR – VI DELER», sies det klart i det 
som kalles: 
 
Formål og oppbygging 
Kirkens grunnleggende oppgave er å gjøre til disipler ved å døpe og lære å 
holde alt Jesus har befalt.  (Plan for trosopplæring s. 4) 
Jeg tror mange vil se at denne definisjonen like gjerne kunne blitt brukt til å 
si noe om Misjon som om Trosopplæring. Det vi bedriver i våre lokale 
menigheter og sammen med våre barn, unge og voksne er å dele evangeliet 
med hverandre – på bakgrunn av Jesu eget ord.  
 

Trosopplæringsplanen sier at Misjon er uttrykk for kirkens identitet, hva 
kirken er og hva den er til for. Misjon defineres som sendelse, både at noen 
ble sendt for å dele evangeliet med oss, men også at hver den som tar imot 
evangeliet, sendes videre. 
  
Trosopplæringsplanen omtaler trosopplæring som opplæring i etterkant av 
dåp, men også opplæring med sikte på dåp. Er det på bakgrunn av dette 
mulig å si at misjon er trosopplæring og Trosopplæring er misjon? 
 
 
TROSOPPLÆRINGENS FORMÅL: 
Å bidra til systematisk og sammenhengende trosopplæring som 
 vekker og styrker kristen tro 
 gir kjennskap til den treenige Gud 
 bidrar til kristen livstolkning og livsmestring 



 utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunn 
for alle 0 – 18 år uansett funksjonsevne 
 
Kirkens VI: 
Trosopplæringsplanen har en sterk bevissthet i forhold til uttrykket VI. Planen 
har fått tittelen: Gud gir – VI (min uthevelse) deler.  
I 1. Kor 12, 12 – 14 står det: 
 

Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én 
kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle 
døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle 
fikk vi én Ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 

 
Kirkens VI er i største forstand et verdensvidt fellesskap, Kristi kropp i verden, 
og i minste forstand der hvor «to eller tre er samlet».  
I dåpen får vi del i den verdensvide kirke.  
I den norske kirkes nye dåpsliturgi finner vi flere henvisninger til den 
verdensvide kirken, sterkest i det som sies etter dåpen til den lokale 
menigheten: 
Kjære menighet. Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke 
og gir oss del i Jesu kall og oppdrag. La oss stå sammen i vitnesbyrd og 
tjeneste, inntil dagen kommer da alt det skapte skal bli forløst ved vår Frelser, 
Jesus Kristus.  
 
Sentrale dimensjoner: 
Trosopplæringen skal i følge planen hele tiden preges av det som kalles 
«Sentrale dimensjoner» (s 31 i planen). Et av disse er misjon. 
Følgende poengteres: 
Kirken skal alltid nå videre ut for å gi mennesker mulighet til å oppleve seg 
elsket av Gud og selv kunne elske andre.  
Kirken skal være oppsøkende, dele tro og liv på tvers av geografiske, 
religiøse, kulturelle, sosiale og generasjonsmessige grenser.  
Kirken skal være inviterende og bygge fellesskap med mennesker og kulturer 
som står utenfor. 
 
Ungdom må få erfare at de selv er en del av et globalt fellesskap med et 
verdensvidt oppdrag. 
 
Fellesskap bygges overalt der mennesker ferdes og lever. 
 
Misjon er å dele og ta imot, respektfullt gi videre det vi selv er blitt overgitt 
og ta imot impulser og inspirasjon fra kristne søsken i andre land. Kontakt 
med mennesker i og fra andre land skaper forståelse og respekt.  



Det er viktig å få se sammenheng mellom å dele evangeliet og kjempe for 
rettferdighet.  
 
Et avsluttende spørsmål kan være: Hva skjer hvis vi bytter ordet misjon ut 
med trosopplæring i det vi her leser? Trosopplæring er vel å dele og ta imot, 
respektfullt gi videre det vi selv er blitt overgitt og ta imot impulser og 
inspirasjon fra dem vi deler med? Kanskje forskjellen til slutt blir «andre 
land»? 
 
INNHOLD 
Innholdet i trosopplæringsplanen omtaler og har med misjon i et vidt 
perspektiv.  
Vi finner følgende i de ulike innholdselementene: 
 
Livsmestring og livstolkning: Ressursforvaltning og forbruk/Likestilling og 
rettferd 
 
Kirkens tro og tradisjon: 3.trosartikkel om misjon, den verdensvide kirke 
og den lokale menighet/Kirken som Jesu kropp. Om Kirken gjennom temaet 
Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag. 
 
Kristen tro i praksis: Diakoni: inkluderende fellesskap, kamp for 
rettferdighet. Misjon og økumenikk: få mulighet til å ta del i kirkens sendelse 
til verden ved å se og erfare at den kirke de selv er en del av er et globalt 
fellesskap med et verdensvidt oppdrag. 
 
Medarbeiderskap:  
Når det gjelder medarbeiderskap, skal barn og unge utfordres til aktiv 
deltakelse, ansvar og medarbeiderskap i kirke og samfunn. 
 
Bibeltekster som har fokus på tema Misjon i trosopplæringsplanen: 
Matt 28, 16 – 20: Misjonsbefalingen 
Joh 1, 9-12: Guds barn 
Joh 14, 6: Jesus som veien, sannheten og livet. 
Matt 22, 37 – 40: Det dobbelte kjærlighetsbudet 
Joh 3,16: Den lille bibel 
Rom 5, 1 – 11: Fred med Gud, rettferdiggjort av tro 
 
 
UTFORDRINGER: 
Ordet «Misjon» er for noen et belastet ord som kan gi negative assosiasjoner 
og reaksjoner. Dette er en utfordring når vi skal arbeide med misjon som 
tema i breddetiltak innen trosopplæringen. Her må vi kreativt arbeide med 



hvordan vi i trosopplæringen skal komme forbi stengslene ordet misjon kan 
føre med seg.  
 
Menighetene innen den norske kirke må også arbeide med hva en 
misjonerende menighet er. Mange menigheter er tilknyttet Samarbeidsrådet 
for menighet og misjon (SMM), men spørsmålet er likevel hvor bevisst SMMs 
visjon og helhetstenking er, både i råd og blant ansatte? 
SMMs visjon: 
Menighetene skal være misjonerende menigheter der evangeliet frigjør 
mennesker og myndiggjør dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og 
ord, lokalt og globalt. 
 
  
KONKLUSJON:  
Det som i Plan for trosopplæring sies om trosopplæring, kan sies om misjon 
og omvendt. Å leve som kristen er å leve som disippel, være utsendt i den 
verden vi lever, lokalt og globalt. Misjon er trosopplæring – trosopplæring er 
misjon. 
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