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Rapport fra LVFs misjonskonsultasjon “I am not ashamed of the 
Gospel – Consultation on contemporary Mission in global 
Christianity” i Genève, november 2016  
v/Knut Hallen 

 

1. Innledning 
 

a. Hva var dette? En misjonskonsultasjon i Genève hvor LVF inviterte medlemskirker 

og relaterte misjonsorganisasjoner under temaet: «I am not ashamed of the Gospel – 

Consultation on contemporary Mission in global Christianity» 
 

b. Hvem deltok fra Norge? Undertegnede deltok sammen med internasjonal leder for 

Normisjon, Dag Håkon Eriksen, og mangeårig diakonirådgiver i NMS, Ragnhild 

Mestad, som for øvrig også sitter i MKRs «Komité for internasjonale spørsmål» 

(KISP). 

 

2. Hovedinnhold  

Det var et mangfold av tema både i plenum og i workshops, samt verdifull mingling og 

relasjonsbygging mellom representanter for misjonsorganisasjoner og medlemskirker fra 

alle verdensdeler. 

 

3. Hva tas med videre? 
 

«Den karismatiske utfordringen til lutherske kirker» 
 

Den karismatiske bevegelse vokser sterkt, ikke minst i Sør-Amerika og Afrika, og dette 

utfordrer de lutherske kirkene på flere måter. Én utfordring er tendensene til herlighets-

teologi i deler av denne bevegelsen. En annen er den mer positive utfordringen om å ta 

flere av «Åndens gaver» i bruk, og til fellesskap mer preget av «frihet», som mange, enten 

vi liker det eller ikke, ser ut til å bli tiltrukket av, og som de ikke finner i de lutherske 

sammenhenger (jf. Kirkevekst). 

Hvordan videreutvikle en sunn karismatikk i møte med dette? 

 

Utvidet samarbeid i en ny tid  
 

Misjon og misjonsorganisasjonene inviteres tilbake til et nærmere samarbeid med LVF. 

MKR kan være med på å styrke denne utviklingen gjennom økt samarbeid med SMM, 

Digni og NORME. 

 

LVF konkluderer (i «Statement on Mission», se vedlagt) med at:  
 

• Misjon har alltid vært helt sentral i LVFs selvforståelse/identitet, og man oppfordrer 

medlemskirkene «to rethink its beeing church in its context and in its role in God’s 

mission». 

• Misjon må forstås holistisk: proklamasjon, diakoni og advocacy. 



• Misjon er relasjonelt og innebærer derfor konkret medvandring og gjensidig støtte 

mellom både medlemskirker i LVF og relaterte misjonsorganisasjoner. 

 

4. Konkret oppfølging: 
 

a) Norgesbesøk av DMD-leder: Leder for «Department of Mission and Development» 

(DMD) i LVF, Dr. Rev. Fidon Mwombeki, kommer på norgesbesøk, antageligvis til 

høsten, primært for å besøke norske lutherske misjonsorganisasjoner. MKR kan 

vurdere om vi ønsker å være koblet på dette besøket. 

 

b) Undertegnede følger også opp sporet «Den karismatiske utfordringen til lutherske 

kirker» i samarbeid med Oase Misjon i Norge. Antagelig en samtale med 

nøkkelpersoner fra relevante miljøer i Dnk + relaterte organisasjoner.         

 

Knut Hallen 24.02.2017   


