Samtaleressurs til

MISJONSMÅNEDEN 2019
«Døpt og sendt»
Nedenfor finnes forslag til tekster, samtaleemner og spørsmål som kan brukes til samtale om Kirkens
og hvert enkelt troende menneskes misjonsoppdrag. Materialene foreslås brukt i grupper i menighetene,
institusjoner i Kirken, eller f.eks. som ledd i konvertittkurs m.m. På www.pastoral.no finnes en egen
ressursside for misjonsmåneden, med henvisninger til filmsnutter som kan benyttes i kombinasjon med
denne samtaleressursen.

INNLEDNING
Pave Frans’ ønsker i anledning Misjonsmåneden 2019
Pave Frans inviterer oss til å fornye Kirkens engasjement for utbredelsen av evangeliet. Hva
ønsker han?
1) At hele Kirken skal bli fornyet med utgangspunkt i misjonen.
2) At alt Kirken gjør skal være preget av misjon.
3) At alle bispedømmer, menigheter, institusjoner og grupper er i en permanent
misjonsberedskap.
Den nordiske bispekonferansens uttalelser om Kirkens misjonsoppdrag:
Misjon og evangelisering er av stor betydning i Norden. Som et svar på den ekstraordinære
misjonærmåneden oktober 2019 som ble proklamert av pave Frans, henvender biskopene seg
derfor til de troende. I Norden blir Kirken ofte betraktet fra et mindretallsperspektiv. Dette
fører ofte til at vi fester oss ved det som allerede er oppnådd. Dessuten unngår vi ofte ord som
«misjonær» eller «misjonerende», fordi vi ikke ønsker å fremstå som nedlatende. Biskopene
etterlyser imidlertid en fornyet refleksjon over Kirkens misjonerende preg, som angår alle de
troende: «Ikke bare prester og tradisjonelle misjonærer, men enhver som er døpt og
konfirmert, har ansvar for Kirkens misjon. Dette skjer både ved at man tar på seg konkrete
oppgaver i forkynnelsen, så vel som ved en troverdig livsførsel».
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1. FORNYELSE AV KIRKENS MISJON
Bibelsk og teologisk grunnlag
Tekster til refleksjon:
1. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende.» Matt 28,18-201.
2. [Jesus] sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse
tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye
tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade
dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Mk 16,15-18.
3. "Utenfor Kirken ingen frelse". Hvordan skal man forstå denne påstanden som
kirkefedrene så ofte gjentar? Positivt uttrykt betyr den at all frelse kommer fra Kristus,
hodet, gjennom Kirken som er Hans legeme: Med støtte i Den Hellige Skrift og i
Tradisjonen lærer kirkemøtet at Kirken, i den skikkelse den vandrer i her på jorden, er
nødvendig for frelsen. For Kristus alene er mellommannen og veien til frelse, og Han blir
nærværende for oss i sitt legeme som er Kirken. Ved uttrykkelig å påpeke nødvendigheten
av troen og dåpen har Han samtidig fastslått Kirkens nødvendighet, for gjennom dåpen
trer menneskene inn i Kirken som gjennom en port. Derfor skulle de mennesker ikke kunne
frelses som, til tross for sin viten om at Den katolske kirke er grunnlagt av Gud ved Jesus
Kristus som nødvendig, allikevel har nektet å tre inn i den eller å vedbli i den. KKK 8462.
4.

Gud har sendt Kirken til alle folkeslag, som «alles frelsessakrament». Fordi
Kirken altså i selve sitt vesen er katolsk (dvs. bestemt for alle), og fordi den
adlyder sin grunnleggers befaling (kfr. Mk. 16, 15 ff.), streber den etter å forkynne
evangeliet for alle. KKK 849.

5. Det er ut fra Guds kjærlighet til alle mennesker Kirken til alle tider har forstått kravet om
å drive misjon og hentet kraften til å drive den med iver: "Det er Kristi kjærlighet som
driver oss..." (2 Kor 5, 14). For "Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og nå frem til
sannhets erkjennelse" (1 Tim 2, 4). Gud vil at alle skal bli frelst ved å kjenne sannheten.
Frelsen finnes i sannheten. KKK 851.
6. Da de var blitt korsfestet, var det et under å se hvor modige de var (…) Paul Miki, vår
bror, så at han var blitt beæret med en fornemmere plass enn han noensinne før hadde
hatt. Han forklarte først for tilskuerne at han var japaner og tilhørte Jesu Selskap, at han
var i ferd med å dø for å ha forkynt Evangeliet, og at han takket Gud for så stor en ære.
Deretter tilføyde han: «Når jeg nå har nådd dette punkt i mitt liv, tror jeg ikke det er noen
av dere som vil mene at jeg vil si noe annet enn sannheten. Derfor sier jeg dere at det ikke
finnes noen annen vei til frelse enn den de kristne følger. Og fordi kristendommen lærer
meg å tilgi mine fiender og alle som gjør ondt mot meg, tilgir jeg av et godt hjerte kongen
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Bibeltekster er hentet fra Bibel 2011 (Det norske bibelselskap).
KKK – Den katolske kirkes katekisme.
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og alle som har forårsaket min død, og ber dem om å ta imot den kristne
dåp.» (Fra en samtidsberetning om de hellige martyrer Paul Miki og
hans ledsagere).
Spørsmål til samtale:
•
•
•

•
•
•

Hvordan forholder vi oss til misjonsbefalingen?
Hva mener Jesus når han sier at den som tror og blir døpt, skal bli frelst?
Er vi bevisst det dype forholdet mellom Kristus og Kirken, som gjør Kirken til
redskap for forkynnelsen av Kristus og formidlingen av frelsens nåde gjennom
sakramentene?
Ønsker vi alle velkommen inn i Kirkens fellesskap?
Omfatter vår kjærlighet og omsorg for andre mennesker også ønsket og håpet om
deres evige frelse i Kristus?
Hvor langt har vi vært villige til å gå for å forkynne Kristus og dåpen (se teksten om
Paul Miki)?

2. KIRKENS VIRKE
Nye misjonsmarker for Kirken i Norge anno 2019
Tekst til betraktning:
Det som har betydning, er å bringe menneskehetens kultur og kulturer i pakt med evangeliet
(ikke rent ytre sett, som ved å legge på en ferniss, men på en langt dyperegående måte, helt
ned til de dypeste røtter), i den vide og omfattende betydning som dette gis i Gaudium et Spes
50; idet man alltid tar utgangspunkt i individet og alltid vender tilbake til forholdet mennesker
imellom og til deres forhold til Gud.
Evangeliet, og derfor evangeliseringen, er på ingen måte identisk med noen form for
kultur og er uavhengig av alle kulturer. Ikke desto mindre virkeliggjøres Guds rike, som
evangeliet forkynner, av mennesker hvis liv er knyttet til bestemte kulturformer, og Guds rike
kan ikke bli til uten at det gjøres bruk av elementer som hører disse forskjellige kulturer til.
Selv om evangeliet og dets forkynnelse er uavhengig av enhver kulturform, er det ikke
nødvendigvis uforenlig med dem; evangeliet er derimot i stand til å gjennomsyre dem alle uten
å underkaste seg noen av dem.
Skillet mellom evangeliet og kulturlivet er utvilsomt vår tids tragedie, og har vært det
også i andre epoker. Derfor må alt settes inn på å evangelisere kulturlivet, eller, mer korrekt,
de forskjellige kulturformer. De må gjenskapes ved møtet med evangeliet. Men dette møtet
finner ikke sted uten at evangeliet forkynnes. (Evangelii Nuntiandi 20).
Spørsmål til samtale:
• Hvilke strømninger i vår tids kultur, og særlig i vår norske kontekst, er konkrete
misjonsmarker, hvor vi kan forkynne Evangeliet og nå mennesker med det glade
budskap om frelsen i Kristus?
Eks.
o Klima- og miljøengasjement
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▪

o

Skaper muligheter for å formidle Kirkens
positive skapelses- og menneskesyn.
Migrasjon
▪ Skaper muligheter for forkynnelse til «alle folkeslag» innenfor
våre egne landegrenser.

3. Å VÆRE I MISJONSBEREDSKAP
Døpt og sendt
Tekster til betraktning:
1. Fermingen… gir oss særlig styrke fra Den Hellige Ånd til å utbre og forsvare troen ved
ord og gjerning som Kristi sanne vitner, til modig å bekjenne Kristi navn og til aldri å
skamme oss over korset:
Kom i hu at du har mottatt det åndelige tegn, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes
Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd og gudsfrykts Ånd, og bevar det du har fått. Gud Fader
har merket deg med sitt tegn, Herren Kristus har bekreftet deg og har lagt i ditt hjerte
Åndens pant. KKK1303
2. Misjonen «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus, har gjennom Kirkens
historie aktualisert seg på stadig nye måter. Selv kan vi minnes kristningsverket i Norge
og de modige misjonærer som kom til de skandinaviske landene i middelalderen. Senere,
gjennom oppdagelsen av nye kontinenter, beveget Kirken seg også til nye misjonsmarker.
De siste tiårene kan vi glede oss over at Kirken vokser i Afrika og Asia, der Kirken vinner
nye mennesker for Kristus. Moderne martyrers offer er et sterkt vidnesbyrd for oss, for
også idag er Kirken livskraftig og evangeliserende som på apostlenes tid.
Vi kan ikke bare være tilbakeskuende. Selv om det er viktig at vi støtter Kirkens
misjonærer under fjerne himmelstrøk, både åndelig og materielt, kan vi ikke bare se på
Kirkens misjon i et slikt perspektiv. Hver og en av oss er døpt og sendt. I Kirkens indre
opplever vi dette når foreldre kommer for å døpe sine barn og dermed forplikter seg til å
lære dem om Kristus og hjelpe dem til å vokse i troen. Foreldre oppfyller da
misjonsbefalingen. Vi kan også glede oss over et rikt og blomstrende liv i våre menigheter,
hvor mennesker som søker Gud helt sikkert finner troende som kan bringe dem nærmere
Kristus, enten det er prester, ordensfolk eller engasjerte legfolk. En uvurderlig innsats for
troens utbredelse skjer også ved barn og unges møte med Kristus i katekesen. (Fra Biskop
Bernt Eidsvigs hyrdebrev om den ekstraordinære måneden for misjon).
Spørsmål til samtale:
•
•
•

På hvilken måte har jeg vært bevisst mitt eget kall til å vitne om Kristus, og at jeg ved
konfirmasjonen mottok Den Hellige Ånds syv gaver også for å utbre troen?
Hvilke tegn finner vi på at vår egen menighet/gruppe er i permanent misjonsberedskap?
Hvordan kan vår gruppe (jeg) ytterligere engasjere seg for Kirkens misjon?
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AVSLUTNING
Bønn i anledning misjonsmåneden
På forbønn av alle de hellige som har gitt oss et vitnesbyrd om frimodighet i troen og mot i
forkynnelsen3, ber vi Gud styrke oss med Den Hellige Ånds gaver, slik at vi med kraft og
overbevisning kan forkynne evangeliet til mennesker som ikke kjenner Kristus:
Hellige Maria, Guds Mor, be for oss.
Hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael, be for oss.
Hellige Olav, du som kristnet folk og land, be for oss.
Hellige Sunniva, be for oss.
Hellige Frans av Assisi, be for oss.
Hellige Franciskus Xaverius, be for oss.
Hellige Therese av Jesusbarnet, be for oss.
Salige Paulus Manna4, be for oss.
Salige Benedict Daswa5, be for oss.
Salige Kyprian Mikael Iwene Tansi6, be for oss.
Salige Lucian Botovasoa7, be for oss.
Salige Peter To Rot8, be for oss.
Salige Pierre Claverie9, be for oss.
Salige Titus Brandsma10, be for oss.
Salige Victoire Rasoamanarivo11, be for oss.
Alle engler og hellige, be for oss.
Himmelske Far,
da din enbårne Sønn, Jesus Kristus,
stod opp fra de døde,
ga han sine disipler i oppdrag
å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler».
Du minner oss på at vi ved dåpen
ble gjort til deltagere i Kirkens misjon.
Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til
å være modige og ivrige
vitner for Evangeliet,
slik at det oppdrag som er betrodd Kirken,
og som fortsatt er langt fra å være fullført,
3

Biografiene til alle helgenene nevnt i dette litaniet kan leses her:
http://www.october2019.va/content/dam/october2019/documenti/testimoni/testimoniguida/web%20testimoni%20inglese.pdf
4
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/pmanna
5
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/benedaswa
6
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/cmitansi
7
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/botovasoa
8
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/prot
9
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/pclaverie
10
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/tbrandsm
11
http://www.october2019.va/content/dam/october2019/documenti/testimoni/testimoniguida/web%20testimoni%20inglese.pdf Side 300 og utover.
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må finne nye og virksomme uttrykk
som gir liv og lys til verden.
Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker
å erfare Jesu Kristi
frelsende kjærlighet og barmhjertighet,
han som lever og råder med deg
i Den Hellige Ånds enhet,
Gud, fra evighet til evighet. Amen.
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