Misjonstauet
– kirkens vei opp
gjennom historien

FORUTSETNINGER: Dette

INNHOLD: En fortelling med

opplegget kan brukes overfor alle

utgangspunkt i Jesus og de 12 disiplene,

aldersgrupper, men tilpasses språklig

og evangeliets vei ut i verden. Å gi en

og innholdsmessig til målgruppen.

aha-opplevelse i forhold til når den

Det kan brukes frittstående, som et

kristne troen kom til Norge, hele 700 år

pedagogisk virkemiddel og som et

etter Nord-Afrika. Når vi sier navnene på

element i en gudstjeneste om misjon.

de kristne landene på 300 tallet, så skjer

Det kan brukes som en preken.

det noe i folk, for alle disse landene er i
dag i all overvekt muslimske.

DU TRENGER: Et langt tau. Fra 6-22
personer (Alle skal fram og holde fast i

Få frem at utsendinger/misjonærer

tauet). En forteller/tekstleser:

fra England og Irland brakte troen til
Norge.

MÅL: Å skape en forståelse for at
evangeliet gjennom historien har blitt

Det blir og et mål å lære at troen må gis

overlevert. En gang var også nordmenn

videre og leves ut i hver ny generasjon.

mottakere av en helt ny tro. Å visualisere
at det var vanlige kvinner og menn,

METODE: Fortelling og involvering.

gutter og jenter, unge og gamle, som

Spørsmål underveis. Lede fortellingen

delte med andre og ga troen videre, i

dit vi vil. Velge ut relevante historiske

ord og handling. Å skape en forståelse

punkt. Sikre at ulike typer mennesker

av at alle som er døpt er vitner, og at

er representert. Dernest kan hele

evangeliet fortsatt blir overlevert til nye

presentasjonen gjentas som

generasjoner. Kristne i dag er også en

hovedelement i søndagens gudstjeneste

del av denne misjonsbevegelsen.

og mange, også fra menigheten, kan
involveres og «holde i tauet».
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Misjonstauet – kirkens vei i historien
Manus:

F: Fire hundre år etter Kristus var
det kristne i heile Nord-Afrika,

MISJONSTAUET (nynorsk-versjon)

Etiopia og i Tyrkia, Syria og heile

F: Forteljinga om kyrkja tok til med Jesus.

Middelhavsområdet. Slik spreidde trua
på Jesus seg gjennom vanlege kvinner
og menn, gutar og jenter.

(Fyrste person kjem fram – du er Jesus.
Jesus kjem fram og held taunøstet)

F: Eit lite spørsmål: Kor mange kristne
F: Då han levde hadde han med seg

trur de at det var i Noreg på denne tida?

mange læresveinar og mellom dei var

(INGEN)

Peter.
(4 personar til kjem fram ein etter ein)
(Peter kjem fram og tek tak i tauet )
F: Fyrst på 900 talet kom den kristne
F: Etter at Jesus hadde stått opp frå dei

trua til oss. Vi har altså ikkje alltid vore

døde sa han til Peter: No gjev eg deg

kristne her i landet, men fordi nokon

og dei andre ansvaret for å fortelje om

fortalde det vidare til oss langt her oppe

meg. Gå ut og fortel til alle menneske

i nord, fekk vi bodskapen om Jesus, og

kven eg er og at Gud elskar dei. Eller

vi fekk etter kvart Bibelen på vårt eige

som det står i Matteus 28;18 (Les

språk. Til Noreg kom den kristne trua

misjonsbodet frå Bibelen)

frå England.

F: Slik gjekk det til at Peter, som var

F: Så gjekk forteljinga vidare frå

Jesu disippel, fortalde vidare til nokon

menneske til menneske

han kjende.
(Stadig fleir kjem fram- 10 nye).
(Ny person kjem fram)
F: Dei fortalde om trua og dei forsøkte
F: og dei fortalde om Jesus vidare til

å leve som kristne, her i Noreg. På 1840

sine naboar som og vart døypte og kom

talet reiste dei fyrste misjonærane

med i kyrkja. Nokre var flinke med ord,

frå Noreg. Dei reiste til Sør Afrika,

andre var hjelpsame og vitna om trua

Madagaskar, Kina og andre land. På den

si gjennom handlingane sine. Slik vaks

måten vart Noreg også med i denne

kyrkja opp gjennom århundra .

misjonsrørsla i å spreie evangeliet til
verda.

(to personar til kjem fram slik at dei er
(Resten kjem fram)

til saman fire med Peter)
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Misjonstauet – kirkens vei i historien
F: Så er vi her i dag i 2018, og det store
spørsmålet er; skal forteljinga slutte
her?
(Alle står framleis og held i tauet)
F: Vi står her i ei lang historisk rekke
som går tilbake til Jesus. Vi er kyrkja i
verda. Kven har no ansvaret for å gje
forteljinga vidare så andre får del i ho og
kan verte kjend med Jesus og finne si
heim i kyrkja?
(Sistemann i rekkja held opp tauet som
enno har mykje igjen).
F: Alle som er døypte, alle kristne, har
del i dette ansvaret. Alle kristne har
ansvaret no i vår tid. Det er dette vi
kallar misjon: Å gje vidare det ein sjølv
har fått og tatt imot. Og alle som held
i «tauet» store og små, gamle og unge,
kan ta del i oppgåva og få eit ansvar.
Det er fordi alle er like viktige for Gud og
fordi ingen er for liten i Guds auge til å
vere bodberar for den glade bodskapen
om Jesus.
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