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Nye, sentrale misjonsdokument
Kommisjonene «Faith and Order» (F&O) og «Commission on
World Mission and Evangelism» (CWME) innen Kirkenes Verdensråd (KV) presenterte i 1982 hvert sitt viktige dokument. F&O
la frem det såkalte Lima-dokumentet Dåp, nattverd og embete
mens CWME la frem dokumentet Mission and Evangelism: An
Ecumenical Affirmation. 30 år etter, i 2012, la de samme kommisjonene igjen fram hvert sitt dokument for Sentralkomiteen i
KV i et møte på Kreta: CWME presenterte dokumentet Sammen
på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring
og F&O presenterte Kirken – på vei mot en felles visjon.
Førsteamanuensis i missiologi ved Menighetsfakultetet, Knud
Jørgensen, presenterer i dette nummeret av NTM tilblivelsen av
og innholdet i de to dokumentene. Han sammenligner dem så
med hensyn til tenkningen rundt begrepene koinonia og missio
Dei. Han påviser at de to begrepene kan betegnes som fellestrekk ved de to dokumentene. De bærer tydelig preg av at de
to forfattergruppene har lyttet til og lært av hverandre. F&O har
hentet lærdom fra samtidig missiologi, både hva angår missio
Dei og missional kirketenkning. CWME har på sin side hentet
inspirasjon fra koinonia-ekklesiologien innen F&O.
Jørgensen konkluderer: «I begge dokumenter hører man
stemmer fra disse ulike tradisjoner – stemmer som underveis og
glimtvis blir til et kor som synger samme sangen og som dermed
demonstrerer den enheten som Jesus ba om – ‘for at verden skal
tro at du har sendt meg’» ( Joh 17,21).
Dokumentene er nå på høring i medlemskirkene. Denne prosessen er ikke avsluttet ennå. Den norske kirke (Dnk) vil ha sin
høringsuttalelse vedtatt på kirkemøtet i 2016. Seniorrådgiver i
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Kirkerådet, Beate Fagerli, tar for seg utviklingen i høringsprosessen hittil i norsk sammenheng. Vi får vite at da dokumentene
ble mottatt i Mellomkirkelig råd (MKR), ble de videresendt til
MKRs teologiske nemnd (TN) og til Norges Kristne Råd (NKR).
TN sendte F&O-dokumentet på høring til bispedømmerådene,
de teologiske fakulteter og kirkelige utdanningsinstitusjoner.
NKR sendte F&O-dokumentet videre til Norsk teologisk samtaleforum (NTSF) for behandling.
Misjonsdokument fra CWME har ikke fått samme brede behandling som F&O-dokumentet, selv om det har fått vel så stor
utbredelse. Det er sendt til alle NKRs medlemskirker og har vært
behandlet på Kirkemøtet i Dnk. Det er dessuten blitt behandlet
i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME).
NKR og MKR samarbeidet om å få de to tekstene oversatt til
norsk. De ble utgitt i 2013 – med de norske titlene: Sammen på
vei mot livet – Misjon og evangelisering i landskap i endring og
Kirken – på vei mot en felles visjon. De norske oversettelsene av
dokumentene gjengis i dette nummeret av NTM.
Fagerlis artikkel tar sikte på å sammenligne utkastene til
høringssvar og peke på noen hovedutfordringer som så langt
har kommet frem i mottakelsesprosessen i Norge.
I forrige nummer av NTM takket Knut Edvard Larsen for seg
som daglig leder for Egede Instituttet og dermed som redaksjonssekretær for NTM. Fra 1. august overtok Marion Grau disse
oppgavene. Knut Edvard lovte imidlertid å fullføre arbeidet med
nummer 3 og 4, som her foreligger som et dobbeltnummer. Men
fra og med arbeidet med nr. 1/2016 er det Marion som har overtatt redaksjonssekretæransvaret. Derfor ønsker redaksjonen nå
å takke Knut Edvard for dyktig innsats for tidsskriftet, og ønske
Marion velkommen i redaksjonen.
Knut Edvard har representert en verdifull ressurs for NTM.
Han har bidratt med mange gode artikkelideer. Han har korrekturlest de fleste av artiklene. I tillegg har han har gjort en omfattende jobb med å gjøre alle tidsskriftnumrene – helt fra starten
i 1947 – tilgjengelige digitalt på Egedes hjemmeside. Se www.
egede.no/tidsskrift.
Fra og med 1. august 2015 overtok altså Marion Grau som
daglig leder for Egede Instituttet i en 50% stilling. Fra samme
dato tiltrådte hun en stilling som professor i systematisk teologi og missiologi ved Menighetsfakultetet. Marion Grau kommer
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fra en stilling ved Church Divinity School of the Pacific, ved
Graduate Theological Union i Berkeley, USA. Hun er tysk, men
snakker og skriver norsk etter tidligere opphold i Norge, blant
annet som gjesteforsker på Misjonshøgskolen. Hun har mastergrader i teologi og engelsk fra Universitetet i Tübingen og har
sin Ph.d. i teologi og religion fra Drew University, New Jersey.
Egede Instituttet valgte å ansette Marion Grau både på grunn
av hennes faglige kvalifikasjoner knyttet til forskning og forskningsledelse og hennes evne til nettverksbygging. Hun har
en spennende fagprofil, er en populær foreleser og en dyktig
og produktiv forsker. NTM ønsker henne hjertelig velkommen i
redaksjonen.
Ellers må vi melde at fra og med nr. 1 2016 går NTM over
til Open Access. Et nytt nummer blir altså gratis tilgjengelig på
nettet med en gang det kommer ut. Derfor kutter vi ut den
abonnementsbelagte papirutgaven. Men det vil bli mulig å tegne
seg på en liste over alle som ønsker å motta en epostmelding
hver gang et nytt nummer blir lagt ut. Meld fra til Marion.Grau@
mf.no dersom du ønsker å stå på denne listen.
Arne Redse

