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Misjonal kirke  

 

Denne ressursen presenterer kort misjonal kirke-bevegelsen og dens tenkning om hva det vil 

si å være en misjonal menighet. 

  

Philip Jenkins begynner sin berømte bok The Next Christendom: The coming of Global 

Christianity med følgende setning “We are currently living through one of the transforming 

moments in the history of religion worldwide” (Jenkins 2007, 1). Bakgrunnen for denne 

påstanden er at det i de senere år har skjedd mange endringer i forhold til kristendommens 

plass og stilling i verden, noe som ikke minst tydeliggjøres i det faktum at kristendommens 

tyngdepunkt ikke lenger ligger i det globale nord, men derimot i det globale sør. Mens kirkene 

i store deler av Europa og i Nord-Amerika taper terreng og kristendommen mister sin 

fortolkningskraft for mange europeere og nordamerikanere, opplever mange kirker i for 

eksempel Afrika og deler av Asia både vekst og revitalisering.  

 

Hvilke konsekvenser får disse endringene for hvordan man tenker om misjon i Europa og 

Nord-Amerika? Hvordan har disse endringene blitt tolket innenfor misjonsteologien?  

En av responsene på de endringer som har funnet sted er misjonal kirke-bevegelsen og dens 

måte å tenke omkring kirkens sendelse (misjon) på. 

 

Misjonal kirke er navnet på en teologisk og kirkelig fornyelsesbevegelse. Selve begrepet 

”misjonal kirke” kommer fra diskusjonene på sent 1980-tall/tidlig 90-tall innen det 

nordamerikanske “The Gospel and Our Culture Network” (www.gocn.org).  

Nettverket i USA var inspirert av et engelsk nettverk, opprettet av biskop, og tidligere 

misjonær, Leslie Newbigin. Da han kom tilbake til England etter mange års misjonærtjeneste i 

India, innså han raskt at kristendommen var på vei tilbake i England og at det også der var et 

stort behov for misjon. Han utfordret derfor kirkene til å reflektere over hva det vil si å være 

kirke i en postkristen situasjon og hva deres misjon er i en ny tid. Denne utfordringen ble så 

plukket opp i Nord Amerika, hvor den har blitt drøftet og konkretisert (Guder 1998). Norge 

har så mottatt impulser både til tenkning og praksis fra England og Nord Amerika. 

 

Hva går så misjonal kirke-bevegelsen ut på? 

Bevegelsen tar utgangspunkt i forståelsen av misjon som sendelse, nærmere bestemt Guds 

sendelse (missio Dei). Der hvor man tidligere betraktet kirken som misjonens utgangspunkt så 
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fremhever man nå Gud som misjonens subjekt. Som mennesker og kirke er vi alle deltagere i 

Guds misjon. Med andre ord så er kirken alltid er på vei, sendt med et budskap den må bringe 

videre. 

På denne bakgrunn utfordres kirken til stadig å arbeide med spørsmålet om hva evangeliet er 

og hvordan det kan formidles i de ulike sammenhenger kirken befinner seg. Med andre ord, 

misjonal kirke-bevegelsen utfordrer oss til å spørre: Hva vil det si å delta i Guds misjon i den 

sammenheng (kontekst) vi befinner oss her og nå?  

 

Boken The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping the Conversation 

(Van Gelder og Zscheile 2011) beskriver fire viktige temaer eller teser i det som ofte kalles 

misjonal kirke-samtalen. Disse temaene tydeliggjør noe av hovedfokuset i bevegelsen. De er 

som følger: 

1. Gud er en misjonerende Gud som sender kirken til verden. Dette spissformuleres 

gjerne som følger: Det er Guds misjon som har en kirke mer enn at kirken har en 

misjon. 

2. Guds misjon i verden er forbundet med hans kongeherredømme (Guds rike). Dette 

betyr at Guds virke i verden er mer omfattende enn kirkens misjon. 

3. Den misjonale kirke er en inkarnatorisk kirke. Enhver menighet må engasjere sin 

lokale kontekst og spørre hva det betyr å være sendt av Gud Dette betyr at enhver 

menighet er sendt til sitt lokalmiljø og kalt til å være kirke i, med og blant menneskene 

som bor der.  

4. Enhver troende er kalt til å leve et liv i Jesu etterfølgelse, som en disippel engasjert i 

misjon.  
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