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Innledning
Redaktionen for Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap har bedt mig om at anbefale nogle missionsteologiske bøger, som har været af stor betydning for mig. Jeg har udvalgt nogle publikationer, som
ikke begrænser sig til ét bestemt fagområde inden for missionsteologien, men som i almindelighed
har været nyttige for mig at læse.

Michael W. Goheen:
Introducing Christian Mission Today
I adskillige år var David J. Boschs Transforming Mission den uden
sammenligning mest udbredte lærebog inden for missionsteologi.
Den kunne dog selvsagt ikke blive ved med at tage højde for nye bidrag og tendenser inden for disciplinen. I mange år ledte jeg derfor
efter en afløser. Det tog sin tid. Men nu har jeg fundet den. Mange
synes at have den samme oplevelse som mig. Jeg vil således tro, at
Michael W. Goheens Introducing Christian Mission Today, som først blev udgivet i 2014, allerede på nuværende tidspunkt er blevet den mest anvendte lærebog i missionsteologi.

Christopher J. H. Wright:
The Mission of God
The Mission of God er et omfattende værk og er af den grund både
krævende og udbytterig at læse. Den påviser, at de bibelske skrifter fra start til slut handler om Guds mission, om en levende Guds
plan med hele skaberværket. Jeg kan ikke komme på en bedre bog
om dette emne. Det skulle lige være hans bog The Mission of God’s People, som ikke blot behandler det samme emne i mere lettilgængelig
form, men også peger på en række kirkelige implikationer heraf.
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Lesslie Newbigin:
The Gospel in a Pluralist Society
Den engelske missionsteolog Lesslie Newbigin virkede i mange
år som biskop i Indien. Efter mange års tro tjeneste vendte han
tilbage til England i 1974. Det blev imidlertid en chokerende oplevelse for ham, da han vendte tilbage til et efter hans mening
afkristnet England. Han forfattede derfor en lang række bøger
om mission i den vestlige verden frem til sin død i 1998. Det har
været meget formativt for mig at læse Newbigins mange bøger om dette. Det var særligt inspirerende, da jeg begyndte at få overblik over og at kunne fornemme de større
sammenhænge i hans sene forfatterskab.

Missionshistoriske dokumenter:
Den økumeniske bevægelse
Det har været meget udbytterigt for mig at læse en lang række dokumenter udgivet
på baggrund af skelsættende missionskonferencer afholdt af den økumeniske bevægelse i det tyvende århundrede. Eksempelvis blev otte bind udgivet på baggrund af
missionskonferencen i Jerusalem in 1928, og på tilsvarende vis blev syv bind udgivet
på baggrund af konferencen i Tambaram i Indien i 1938. Disse missionskonferencer
udgør milepæle inden for missionsteologien, og de har givet mig et nyttigt indblik i
udviklingstendenser i det tyvende århundredes missionsteologi.

Missionsdokumenter:
Økumenisk, evangelikal og katolsk
De seneste år er der inden for den økumeniske bevægelse, den evangelikale bevægelse og den romerskkatolske kirke udgivet tre betydningsfulde missionsdokumenter, henholdsvis med titlerne Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes, The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to
Action og Evangelii Glaudium. Disse meget forskellige dokumenter giver et spændende indblik i nye vigtige positioner inden for moderne missionsteologi.
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