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 Kort sagt: Utfordringer som ligger 
i tidsskiftet modernitet – 
postmodernitet. 

 To sentrale spørsmål:  
◦Hva karakteriserer dette tidsskiftet 
(”seismic shift”)? 

◦Hvordan skal kirken respondere på 
denne dype kulturendring 
(”megatrends”)?  

15.01.2014 2 



 Fra markedsorientert menighetstenkning – 
til en misjonsorientert måte å tenke på, 
kap. 2 

 Fra kirkelige byråkratiske hierarkier - til 
apostoliske nettverk, kap. 3 

 Fra skolering av ”profesjonelle” pastorer – til 
mentoring av ledere, kap. 4  

 Fra en spiritualitet som dyrkere ledere – til 
en som utruster de hellige, kap. 5  
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 Fra en gudstjenestefeiring som ivaretar ”død” 
tradisjon – til en som uttrykker levende tro, kap. 
6 

 Fra en måte å tenke evangelisering på som har 
som mål at flest mulig skal komme til kirken – til 
en som betoner at kirkens primære oppgave er å 
oppsøke de fortapte, kap. 7 

 Fra konfrontasjonsstrategisk tilnærming til 
omverdenen – til mer vekt på relasjoner, kap. 8  

 Fra suksessrike ”nisje-menigheter” (jf. new style, 
etc.) til missionale/inkarnatoriske forsamlinger, 
kap. 9  
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 Styrken er at vi kan få øynene opp for hva 
som er i ferd med å endres  

 Kan også få tydeliggjort hva saken dreier 
seg om…. 

 Svakheten er ”sort-hvitt” bildet av 
virkeligheten   

 Virkeligheten består av mange fargenyanser 
og noe som kan ligge mellom ”fra og til” 

 Ut fra mitt kjennskap til Gibbs tror jeg også 
at han egentlig mener dette….  
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 Endring i hvordan vi ser på oss selv som 
kirke (kristne/menighet)  
◦ Handler om kirkens grunnleggende identitet i en 

ny tid  

 Endring i hvordan vi forholder oss til 
omverden på 
◦ Handler om kirkens kulturelle tilpasningsevne 

 Endring i hvordan vi betrakter vår oppdrag 
som kirke 
◦ Handler om hvordan vi i dag oppfatter kirkens 

vitne- og misjonsansvar    
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 Gibbs kaller overgangen modernisme til 
postmodernisme ”A Cultural Shift of Seismic 
Proportions” 

 Dette er sikkert en riktig karakterestikk, men 
overgangen er ikke enestående i historien! 
◦ Det er flere tidsskifter som har hatt karakter av å 

være paradigmeskifter, jf. Küng 1994.  

 I det følgende gis en kort gjennomgang av 
begrepene modernisme, postmodernisme og 
hvilke konsekvenser tidsskiftet har hatt for 
(evangelikal) teologi og menighetstenkning  
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 Termen kom i bruk på midten av 
1970-tallet 

 Nå er termen vanlig i bruk, selv om 
det er en pågående debatt om 
innholdet i den 

 De fleste er enige om at 
fenomentet ”postmodernisme” må 
sees på som en reaksjon på 
opplysningstidens paradigme 
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 Rundt 1750 foregår et intellektuelt og kulturelt 
paradigmeskifte i Europa og Nord-Amerika. 

 Opplysningstiden kom til å få store 
konsekvenser for synet på religion/ 
kristendom i disse regionene. 

 Sentralt i opplysningsfilosofien:   
◦ Den menneskelige fornuft (ratio) var i stand til å 

fortelle oss det vi trenger å vite om religion og 
moral. 

◦ Spørsmålet om overnaturlig åpenbaring er 
irrelevant 

◦ Jesus blir sett på som en av de andre 
religionsstiftere og lærere 

15.01.2014 9 



 Hvorfor og hvordan evangelikalismen er blitt 
dypt influert av rasjonalismen i opplysnings- 
filosofien, er et debattspørsmål 

 Finnes de som mener at protestantismen er en 
forutsetning/årsak for opplysningstiden 

 Interessant: I land der opplysningstenkningen 
fikk lite innpass (Spania, Hellas og Italia) er 
evangelikalismen nesten fraværende, mens den 
er utbredt i land opplysningspregede land som 
Tyskland, England, Skotland og Amerika  
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 I USA utviklet en moderat utgave av 
opplysningstenkningen seg i allianse med 
reformert teologi (jf. Princeton-teologien) 

 ”The philosophy of common sense” forente 
disse to strømningene 

 Charles Hodge (1797-1852) var eks. dypt 
påvirket av opplysningstidens tenkning 

 D. Bloesch argumenterer for at ev. tenkere 
som C. F.H. Henry, F. Schaeffer og N. Geisler 
er sterkt påvirket av ”rationalist spirit”. 
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 Reduserer Skriften til en ”a code 
book of theological ordinances” 

 Kan gjøre sannheten om den 
guddommelige åpenbaring avhengig 
av det falne menneskets fornuft 

 Innfører ”extra-biblical” normer for å 
bedømme det bibelske vitnesbyrd 
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 SKRIFTSYNET 
◦Har vært en tendens i ev. til å 
betrakte Skriften som en kildebok for 
kristne læresetninger, og dermed 
overse dens narrative karakter. 
◦ I dag er det innen ev. mange som gir 
til lyd for å ha mer følsomhet overfor 
Skriftens ”egen” natur – som 
fortelling  
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 SPIRITUALITET 
◦ Spiritualitet har innen ev. vært forstått som evne 

til å forstå den bibelske tekst; å forstå dens 
historiske bakgrunn og mening for oss i dag. 

◦ Grunn: I forhold til katolsk og ortodoks 
kristendomsforståelse – er protestantismen 
sterkere påvirket av opplysningstidens tenkning 
(og mer rasjonelle holdning til Skriften) 

◦ Utfordring: Utvikle en bibelsk spiritualitet som 
utfordrer hele mennsket: forstand, følelser, vilje 
og kropp (jf. R. Banks: s. 175) 
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 APOLOGETIKK 
◦ Den vestlige verdens evangelikalisme har 

i stor grad knyttet forkynnelse og 
trosforsvar opp mot troen på fornuftens 
evne til å overbevise  

◦ Problem: Modernismens fallitt + 
utilstrekkeligheten i den ikke-vestlige 
verden 

◦ Utfordring: Gjenoppdage NTs forståelse 
av forkynnelse og apologetikk  
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 EVANGELISERING 
◦ Evangelisering har blitt forstått som: å 

overbevise mennesker om sannheten.  
Sannhet er da en rasjonell sak. 

◦ I Bibelen er ”sannhet” en personlig 
eksistensiell sak – ikke bare en rasjonell 
eller kognitiv sak.  

◦ Utfordring: En formidling av evangeliet 
som er engasjerer hele mennesket! 
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 Typisk for modernistisk verdensanskuelse 
er at man tror på en verden som i 
prinsippet kan bli forstått og mestret! 

 Post-modernismen (er som 
protestbevegelse) karakterisert av at man er 
fundamentalt desillusjonert av 
modernismens store temaer. 

 Universelle temaer som sannhet, 
rettferdighet og realitet, betrakter man i 
postmodernismen som ”outmoded and 
questionable”  
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 Forholdet modernitet/postmodernitet iflg.Os 
Guinness (Fit Bodies, fat Minds, 1994:105) 

◦ Der er ingen stor sannhet, bare sannheter 

◦ Der er ingen privilegert sivilisasjon, bare et 
mangfold av kulturer, trosformer, normer og stiler 

◦ Der er ingen universell rett, bare interesser og 
konkurranse mellom disse 

◦ Der er ingen enhetlig (simpel) virkelighet eller 
universell objektiv kunnskap, bare en uopphørlig 
framstilling av alt ”in terms of everything else”  
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 McGrath’s definisjon (s. 184): 

◦ P.m. er generelt sett en type kulturell 
sensibilitet uten absolutter, bestemte 
oppfatninger som ”har behag i” 
pluralisme og forskjellighet, og som 
har som hensikt å gjennomtenke ”the 
radical ”situatedness” som den 
menneskelige tanke befinner seg i” 
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MODERNISME 
 Fornuften  

 Vitenskapen (måle, teste, 
se) 

 Skepsis til overnaturlige 
fenomener  

 Objektiv sannhet  

 Ideologier  

 Autoriteter  

 Fremtidstro 

POSTMODERNISME 
 Følelser, intuisjon  

 Åndelige opplevelser – 
ja! 

 Skepsis til meta-
fortellinger 

 Subjektiv tolkning  

 Antiautoriteter, kynisme 

 Forbilder – medieskapte  

 Fremtid?? Nytelse – her 
og nå! 

15.01.2014 20 



 Problemstilling:  Hvordan kan 
kristendommens krav om sannhet bli 
tatt alvorlig når det er så mange 
konkurrerende alternativer og når 
”sannhet” i seg selv er et falmende 
begrep? 

 Dagens situasjon gir både gevinster og 
utfordringer for kristen apologetikk 
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 Fordel: Ikke lenger bygge apologetikk på 
rasjonalismens grunnvoll 
◦ Må knytte an til spørsmålet om ”mening” – 

Hvorfor eksisterer verden? Hvorfor er den som 
den er, osv.? Hvorfor er kristendommen relevant 
for samfunnet og mennesker? 

 Utfordring: Kristendom er blitt akseptert – 
ikke fordi den er sannhet, men fordi noen 
betrakter den som sann!  Hvordan kan 
man da forsvare dens eget krav på 
sannhet? 
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 Kristendommen (evangelikalismen) 
kan demonstrere en høy grad av 
spenstighet (resilience) og 
sammenheng (coherence) i møte 
med utfordringene fra både 
modernismen og 
postmodernismen; der førstnevnte 
som lett ender opp i totalisering og 
den andre i fragmentering. 
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 Kirkesamfunnenens storhetstid er over!  

 Nye måter å tenke og drive menighet på oppstår  

 Ulike måter å tenke på (”mindsets”) 
◦ Tradisjonell (”traditional”) - ønsker seg tilbake til den 

tiden da kristendommen/kirken var favorisert i 
samfunnet… 

◦ Moderne – er en tilpasningen av opplysningstenkningen 
både i samfunnet og i kirken/teologien  

◦ Postmoderne – er også en samtidstilpasning 

◦ Jf. følgende sammenligning av modernisme og 
postmodernisme 

  Konsekvenser: jf. kap. 2-9 hos Gibbs 
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MODERNISME 
 Sentaliserte hierarkier  

 Forutsigbar verden, 
langtidsplanlegging og 
lantidsmål 

 Tillit til den 
menneskelige evne til å 
håndtere nåtiden og 
møte framtiden 

 Endring blir initiert i 
sentrum 

POSTMODERNISME 
 Desentraliserte nettverk 

 En uforutsigbar verden 
krever en rask planlegging 
og rask handling  

 Usikkerhet i forhold til 
nåtiden – og pessimisme 
og ”paranoia” i forhold til 
framtiden 

 Endring blir initiert i 
pereferien  
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OMRÅDE  MODERNISMEN POST-MODERNISMEN 

Skriftsynet Skriften en kilde 
primært for kristne 
læresetninger  

Mer vekt på Bibelens narrative 
(fortellende) karakter 

Spiritualiet Å forstå Bibelen viktigst, 
dvs. det kognitive og 
rasjonelle   

Større vekt en spiritualitet som 
inkluderer/utfordrer hele 
mennesket – forstand, følelser, vilje 
og kropp 

Apologetikk/ 
forkynnelse 

Fornuftens evne til å 
overbevise 
framtredende  

Nye kommunikasjonsformer: 
Verdier som ekthet, ærlighet  
Betydningen av personlig erfaring/ 
vitnesbyrd   
Tema om livets mening og hensikt  

Evangelisering Sannheten er en 
rasjonell sak – derfor 
må folk overbevises om 
denne  

Sannhet er også en eksistensiell sak 
En formidling av evangeliet som 
utfordrer hele mennesket… 

Menighetsliv Alt dette + samværs-
formene   

Nye og mer relasjonsorienterte 
samværsformer 



OMRÅDE  POST-MODERNISTISK TENKNING SOM  FARE…. 

Skriftsyn/ 
Åpenbarings-
forståelse 

Bibelen inneholder ikke universelle og evige sannheter 
Åpenbaringen handler om den enkeltes møte med Gud og 
ikke den evige Gud som formilder sin plan og vilje i 
Skriften  

Spiritualiet 
(forståelse av 
åndelighet)  

Synkretistisk åndelighetsforståelse der opplevelse av det 
åndelige blir det høyeste mål 
   

Apologetikk/ 
forkynnelse 

Grenseløs toleranse og ukritisk aksept av teologiske og 
etiske oppfattninger  

Evangelisering Vektlegging av subjektivt vitnesbyrd på bekostning av 
proklamasjon av evangeliet… 

Menighetsliv - 
samværsformer 

”Eklektisk ekumenisme”  



Forelesning PRA 115 

Lars Råmunddal 



 Endring i hvordan vi ser på oss selv som 
kirke (kristne/menighet)  
◦ Handler om kirkens grunnleggende identitet i en 

ny tid  

 Endring i hvordan vi forholder oss til 
omverden på 
◦ Handler om kirkens kulturelle tilpasningsevne 

 Endring i hvordan vi betrakter vår oppdrag 
som kirke 
◦ Handler om hvordan vi i dag oppfatter kirkens 

vitne- og misjonsansvar    



 Kap. 2 og 9: Mot en missional identitet?  
◦ Kap. 2 – om endringen fra en markedsorientert – 

til en missional måte å tenke menighet på 
◦ Kap. 9 – om endring fra en ”sektorvis” til en 

inkarnatorisk måte å forstå menigheten på 

 Kap. 5: Mot en ny type spiritualitet? 
◦ Kap. 5 – om endringen fra en spiritualitet som 

dyrkere ledere – til en som utruster de hellige  

 Kap. 6: Mot en ny forståelse av 
sammenhengen mellom gudstjenesten og 
forståelsen av kirkens vesen og identitet?  
◦ Kap. 6 – om endringen fra en gudstjenestefeiring 

som ivaretar ”død” tradisjon – til en som uttrykker 
levende tro 
 

 



 Hva handler en markesorientert tenkemåte om? 
◦ Identifisere behov som ikke er blitt møtt – i en 

populasjon eller et segment av denne 
◦ Måling av hvor sterkt dette behovet er  
◦ Organisasjonen spør seg selv hvilke av disse behov man 

har visjon og ressurser til å møte 
◦ Man legger opp strategier for hvordan man 

kommuniserer med ”mottakeren” og man lager 
programmer for hvordan man selger sin vare 

 Den behovsorienterte tenkningen kan til 
forveksling ligne Jesu tenkemåte…. 

 Gjenkjennbart i mye av den evangelikale 
evangelisasjonstenkningen, kirkevekstbevegelsen 
og spesielt i New Style Churches – som for 
eksempel Willow Creek. 

 



 Mye positivt!! 
◦ Behovs og visjonstenkningen (hva og hvem er vi til for?) 

◦ Den strategiske bevisstheten (hvordan skal vi nå målene 
– de menneskene vi ønsker å nå?)  

◦ Kommunikasjonsbevisstheten (hvilket vokabular og 
språk bruker vi for å kommunisere med disse?) 

◦ Ressursbevisstheten (hvordan skaffer vi ressurser og 
hvordan bruker vi dem best for å nå målene?) 

 Det som kan være problematisk… 
◦ Markedssegmenteringen: Evangeliet er ikke et ”produkt” 

som er utviklet for et avgrenset marked, men er for alle! 

◦ Det er (ensidig) markedsorientert tenkning man søker til 
når man forsøker å møte dagens utfordringer  

 



 Kan bli for ensidig fokus på tallmessig vekst 
◦ Blir i hvert fall galt om man regner 

”overføringsvekst” som suksessfaktor… 

 Markedstenkningen er ikke verdinøytal  
◦ Jf. effektivitet, suksesstenkning, profitt, osv. 

 Teologisk tvilsomme forutsetninger i 
markesorientert tenkning 
◦ ”Kunden” har ikke alltid rett? 
◦ Hvilken verdi har budskapet – uavhengig av behov. 
◦ Budskapet/forkynnelsen handler derfor om mer enn 

å fylle personlige behov! 
◦ Markedsorientert tenkning kan lede til at kristne 

kan tenke at bare mine personlige behov oppfylles 
så er alt ok… 
 

 



 Gibbs’ holdning er ikke å avvise den 
markesorienterte tenkemåte fullstendig, men 
å tilpasse den og bruke den med klokskap 

 Men uansett: Målet for kirken/menigheten er 
ikke å tilfredsstille et marked, men å utføre 
det misjonsoppdrag som Herren gitt!  

 Derfor er det en misjonal mentalitet eller 
tenkemåte som er den viktigste for kirken.  

 En misjonal tenkemåte karakteriseres av 
følgende karakteristika: 



 1) En misjonal menighet er en menighet som 
proklamerer evangeliet i ord og gjerning  

 2) Det er en menighet hvor alle medlemmene er 
opptatt av å lære å bli Jesu disipler 

 3) Bibelen er norm for liv og lære i en slik 
menighet 

 4) Menigheten forstår at den er noe annet en 
”verden” pga. det nye liv den er gitt gjennom Jesu 
lidelse, død og oppstandelse 

 5) Menigheten søker å videreformidle Guds 
frelseskall til alle mennesker i det samfunn den 
lever 

 6) Medlemmene behandler hverandre som 
søsken i Kristus  



 7) Menigheten er et fellesskap der forsoning 
praktiseres 

 8) Mennesker i menighetsfellesskapet holder 
hverandre ansvarlige  

 9) I menigheten praktiseres gjestfrihet  
 10) Gudstjenesten er en sentral begivenhet 

der menigheten med glede og takknemlighet 
feirer Guds nærvær nå og håpet for framtiden 

 11) Menigheten frambærer et ”offentlig” 
budskap, dvs. et budskap for alle 

 12) Menigheten erkjenner at den bare delvis 
makter å gjenspeile Guds rike  



 I kap. 9 utdyper Gibbs den misjonale 
tanken, og han sier bl.a. at  

 kirken må bevege seg fra en invitasjons-
strategi til en infiltrasjonsstrategi, (s.218) 

 Her har en marginalisert kirke i dag mye å 
lære av kirkens situasjon i oldkirken (før 
rikskirken på 300-t.) 
◦ Da var kirken en bevegelse, ikke en institusjon 
◦ De kristne hadde ingen eiendom, sosial prestisje 

og politisk innflytelse 

 Men framfor alt må kirken i dag lære av 
Jesus selv og den apostoliske praksis 



 Kirken har problemer å forstå den aktuelle 
misjonale utfordring når den:  
◦ Har en svak bibelsk selvforståelse 
◦ Har et snevert syn på evangeliet  
◦ Har problemer med å finne sin rette plass i kulturen 

 Jf. fig. 9.2, s. 220 
 I forhold til kulturen, står kirken overfor en 

dobbel utfordring:  
◦ ”Rett” kulturtilpasning (form, ikke innhold) 
◦ Bli en motkultur i kraft av hva kirken er (identitet) 

og hva den representerer (evangeliet)  

 Den grunnleggende ”modell” for kirkens liv 
og virke er inkarnasjonen… 



 Ulike posisjoner knyttet til ulike paradigmer (jf. 
fig. 9.4: s. 225): 
◦ 1) Den tradisjonelle posisjon: Kirken er ”sentrum” og 

”dominerende”  
◦ 2) Den moderne posisjon: Kirken legger opp ulike 

strategier/teknikker for å få innflytelse i 
samfunnet/kulturen 

◦ 3) Den postmoderne posisjon: Kirken får ikke tilbake sin 
tidligere privilegerte posisjon i samfunnet/kulturen, men 
må lære seg å virke som bare en del av en større 
kulturell mosaikk.  

 Dette innebærer at den er og blir salt og surdeig i 
samtidskulturen.  

 Innebærer også at den kan fungere som 
brobygger mellom ulike deler av kulturen  



 Kap. 3: Mot nye kirkelige samhandlings-
former?  

◦ Kap. 3 – om endring fra kirkelige 
byråkratiske hierarkier - til apostoliske 
nettverk 

 Kap. 8: Mot en mer relasjonell tilnærming til 
omverden? 
◦ Kap. 8 – om endring fra en 

konfrontasjonsstrategisk tilnærming til 
omverdenen – til mer vekt på relasjoner 



 Langsiktig strategisk planlegging fungerer ikke 
lengre – i et samfunn med raske endringer 

 Organisatoriske strukturer med en instrumental 
grunntenkning – som ikke alltid samsvarer med 
den organiske karakteren som kirken har  

 Hierarkiske strukturer fungerer i homogene og 
sentraliserte samfunn, men ikke i et pluralistisk 
og segmentert samfunn 

 Ressurskrevende strukturer som folk mister 
troen på…  

 Mistillit til institusjonell autoritet.. 



 P. Wagners sammenfatning av karakteristiske 
trekk for ”new apostolic church:  

 De er ”apostoliske” – i den betydning at de ”går 
videre” og at de har en bibelsk forankring 
◦ Om man forstår ”apostolisk” som en ny ”formell” struktur 

i konkurranse med ”gamle” strukturer, kan det bli 
problematisk…. 

 De har en ny måte å tenke kirkelig autoritet på 
◦ Ikke byråkratisk, men personlig autoritet 

◦ Ikke formelle strukturer, men relasjonelle 

◦ Ikke kontroll, men koordinasjon 

◦ Ikke rasjonelt lederskap, men karismatisk 

 



 Et postmoderne, desentralisert, relasjonelt 
paradigme karakteriseres bl.a. av:  

 Konstant anstrengelse for å flate ut 
organisatoriske strukturer  

 Bygget rundt dynamikken som oppstår i 
relasjonelle forhold  

 Fra delegering (med påfølgende kontroll) til 
”permission giving” – der mennesker tar 
ansvar på det området de er utrustet for 

 Tenker utrustning og ”empoverment” 
 Vektlegger ansvarliggjøring – som nok er helt 

nødvendig… 



 Hva handler ”konfrontasjonsstrategien” om?   
◦ En evangeliseringstenkning (primært i evangelikalismen) 

som har vært preget av enveiskommunikasjon og 
proklamasjon 

◦ Vekkelsestenkning (”revivalism”) som eg. handler om å 
vekke troen til live igjen hos mennesker som har hatt en 
eller annen kirkelig tilknytning 

◦ Vektlegging av en personlig avgjørelse – mer en den 
personlige oppfølging og fostring… 

 Strategiens styrke kan være iveren for at flest 
mulig mennesker skal nås med evangeliet og bli 
ledet til en personlig avgjørelse 

 Strategiens svakhet er at den er kulturavhengig, 
dvs. den fungere i en bestemt tid…. 



 Gibbs framhever den søker-sensitive 
tenkningen bl.a. i Willow Creek som 
forbilledlig som en nye tilnærming til 
evangelisering 

 7-stegs-strategien:  
◦ Bygge relasjon til ikke kristne  
◦ Dele sitt vitnesbyrd 
◦ Invitere til undervisning og fellesskap 
◦ Lede vedkommende til tro og deltakelse 
◦ Fungere i smågruppe 
◦ Begynne å tjene i fellesskapet 
◦ Dele sine ressurser – også finansielle – med 

fellesskapet 
 
 



 Fra et forhåndsforberedt budskap 
til en person-sentrert tilnærming  

 Fra ensidig presentasjonsform til 
mangfoldige og alternative måter 
å presentere evangeliet på 

 Fra en ”ferdigpakket” sannhet til 
dialog og historie  
 



 Kap. 4: Mot en ny forståelse av hvordan kirkelig 
lederskap blir til og bør fungere?  

◦ Kap. 4 – om endring fra utdanning av 
”profesjonelle” pastorer – til mentoring av 
ledere 

 Kap. 7: Mot en ny forståelse av 
misjonsoppdraget?  
◦ Kap. 7 – om endring fra en måte å tenke 

evangelisering på som har som mål at flest mulig skal 
komme til kirken – til en som betoner at kirkens 
primære oppgave er å oppsøke de fortapte 

 



 Hvordan tenkte vi kirkelig lederskap ”før”? 
◦ Vi kan utdanne lederskap gjennom langvarig 

seminar/høyskoleutdanning – relativt isolert fra 
kirkelig liv 

◦ Utdanningen har vektlagt mer kirkefjern akademisk 
teologi enn praktisk teologi for kirkens liv og vekst 

◦ Utdanning av kirkelig lederskap har ofte blitt 
knyttet til å beherske prekestolen og utføre 
kirkelige handlinger  

 Styrken i denne type lederutvikling kan være 
kunnskapssiden  

 Svakheten er åpenbart mangelfulle kirkelig 
lederskapstenkning og mangelfulle 
ferdigheter i å lede kirken inn i framtiden  



 Bringe skole/utdanning og kirke tettere 
sammen  

 Omstrukturere utdanningsprogrammer  
 Opprette menighetsbaserte lederprogrammer  
 Gjøre noe med tenkemåten til de som har 

ansvar for preste- og pastorutdanning  
 Bruke ressursene på studenter som virkelig er 

motivert og som har kall 
 Større vekt på personlig og åndelig utvikling 

av ledere  
 Trening i å ”utruste de hellige til tjeneste”, jf.  

Ef 4,11-12 
 



 Kirkens misjonsoppdrag må ut fra Skriften 
forstås både som sentrifugalt og sentripetalt:  
◦ Den sentrifugale bevegelsen handler om å gå ut  
◦ Den sentripetale bevegelsen handler om å invitere 

inn  

 Med vekslende vektlegging har kirken opp 
gjennom historien brukt begge strategier  
◦ En vanlig praksis har vært å bruke ”kom-til-oss-

strategien i hjemmemisjon, mens man bruker ”gå-
ut-strategien” i ytremisjon  

◦ En slik tenkning er imidlertid gått ut på dato… 
◦ Utfordringen blir å få disse ”bevegelsene” til å 

fungere sammen  



 Dette er en strategi som har vist seg effektiv i 
følgende tilfeller:  
◦ I kirker som er lokalisert i ”unge”, voksende 

tettsteder - 

◦ med relativt homogen befolkning og  

◦ med pastorer med særegne (evangelistiske) 
lederskapsgaver  

 Men for store deler av både USA og andre 
steder i verden er det ikke søker-sensitiv-
misjonsstrategi som vil fungere, men en 
misjonalt orientert tenkning 



 Gibbs sier at utfordringen med å nå de 
fortapte er mer radikal om man ser den fra en 
misjonalt utgangspunkt – og ikke bare fra et 
”marketing”-perspekiv  
◦ Søker-sensitiv-strategi vil være relevant så lange 

søkere kommer til kirken for å få svar, men 
utfordringen er at det er mange som ikke gjør det…  

 Hva med ulike typer søkere nås av en kirke - 
og alle ikke-søkerne – som vi også har ansvar 
for å nå med evangeliet??  

 Her vil vi søke til (tidligere nevnte) 
inkarnatoriske misjonale tenkning for å finne 
vegen videre   


