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KIRKE PÅ 
NYE MÅTER

Hva kan vi lære?

• Lewis & Clarks antakelser: (1) Det finnes en vannvei fra øst til vest. (2) 
Geografien i vest er den samme som i øst.

• Omdefinerte oppdraget: Å «oppdage» og «utforske». 
• Den verdenen som ligger foran oss, er radikalt annerledes enn den 

verdenen som ligger bak oss. Den krever andre verktøy, andre tankemåter, 
nye måter å være kirke på, både hva gjelder organisering og innhold.

• Framtiden er ukjent.
• Oppgi formodninger og gjetting – lær underveis.
• Det som førte oss hit vil ikke føre oss videre.
• Lytt og lær av de som kjenner konteksten (Sacagawea).
• Eksperimenter og vær ikke redd for å feile.
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Sterke samfunnstrender

• Individualisering
– Fra tradisjon til individuelle valg
– Flere livssyn tilgjengelige
– Autoritetsskepsis 

• Sekularisering
– Mindre religiøs makt over samfunnsinstitusjoner, politikk og lovgivning
– Religion mer dennesidig og fornuftsstyrt
– Religion betyr mindre på individnivå 
– MEN: «Spirituality is alive in a wider context»

• Økende velstand
– «Lykkelige uten Gud»

Rett analyse?

• I hele den vestlige verden mister kirkene posisjon i samfunnet; synkende 
medlemstall, reduserte inntekter, lavere gudstjenestedeltakelse, mindre 
oppslutning om kirkelige dogmer, færre vitale menigheter og problemer 
med rekruttering til kirkelig tjeneste. 

• Mennesker har et mer selektivt forhold til kirken (som tradisjonsbærer, 
stabilisator, kriseagent og seremonimester, men ikke som veileder i 
moralske spørsmål).

• «Kirkelederne isolerer drømmene innenfor det kristne fellesskapet. De vil 
bygge solide generasjoner. De vil satse på unge i menigheten. Gi dem 
ansvar. Bygge neste generasjon som kan opprettholde og videreføre 
virksomheten (…) Fra mitt ståsted virker det som alt handler om å bygge 
opp og vedlikeholde sitt eget samfunn. Som om dette samfunnet blir 
stående igjen på en klippe den dagen verden faller rundt dem» (Ommund 
Rolfsen)

Den 
institusjonelle 
kirken 
er døende, og vi 
vet ikke, hva vi 
skal gjøre …
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Folk ønsker å 
bruke mer 
penger på 

opplevelser 
enn på ting 

Flere sier de 
tror at de og 

deres 
handlinger kan 

gjøre en 
forskjell i 

verden 

Flere sier at 
tro eller det 
spirituelle er 
en viktig del 

av livet 

Pandemien har fått 
mange til å gripe fatt 
i livet sitt og gjøre til 

dels drastiske, 
personlige endringer. 
Flere vil leve et liv 

som gjenspeiler 
verdiene deres, det 
de brenner for og 
ønsker å få gjort.

Misjonsformet kirke

• Utgangspunkt: Gud har en misjon i verden, en drøm og en lidenskap for 
verden: Gud ønsker en forvandling, av mennesker og av verden. Kirkens 
oppdrag er å lytte til verdens behov og hva Gud kaller oss til, og slik 
fremme Guds rike. 

• Missio Dei: Kirken tar del i Guds misjon i verden. Det er ikke Guds kirke 
som har en misjon i verden, men misjonens Gud som har en kirke i verden.

• Holistisk misjon: Forkynnelse til tro og etterfølgelse, bygging av 
inkluderende fellesskap, diakonalt engasjement, tros- og livssynsdialog og 
politisk engasjement

• Mission-shaped church: «Start with church and the mission will probably get 
lost. Start with mission and it is likely the church will be found»

• «If we seek to make churches, we will never make disciples. If we seek to 
make disciples, we will always make churches»

Metodistkirken: +/-

• Skapt for misjon. 
• Preget av pragmatisme. 
• Evne til å respondere relevant.
• Teologi.

• Opptatt av institusjonen.
• Statisk kirkeforståelse.
• Prestestyrt/-drevet kirke.
• Aktivitetsstyrt.
• Kirke = kirkebygg.
• Stort gap kirken/samfunnet.
• Atmosfære.
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Livsnær gudstjeneste

• I gudstjenesten samles vi for å møte Gud, som kan bruke gudstjenesten til 
å forvandle liv, helbrede sår, fornye håp, forme beslutninger, provosere 
endring, inspirere medfølelse og binde mennesker til hverandre. Menigheter 
som har livsnære gudstjenester gjør sitt ytterste for at mennesker skal 
møtes der de er, på sine betingelser. I vår tid er et en særlig utfordring å 
legge til rette for at mennesker kan uttrykke seg med et språk de er kjent 
med. 

Utrustende trosopplæring 

• Utrustende trosopplæring handler om alt som hjelper oss til å vokse i tro, 
for eksempel bibelstudier, søndagsskole, støttegrupper og bønneteam. 
Menigheter som praktiserer Utrustende trosopplæring tilbyr muligheter for 
mennesker i alle aldre å lære hva disippelskap betyr i dag.

Dristig tjeneste

• Tjenesten handler om det vi gjør for å utgjøre en forskjell i andres liv, enten 
de er en del av menigheten eller ikke. Dristigheten presser oss ut av 
komfortsonen vår, til mennesker, situasjoner og behov som vi vanligvis ikke 
vil møte. Menigheter som praktiserer dristig tjeneste, tilbyr muligheter for 
mennesker til å gjøre en forskjell i andres liv.
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Radikal gjestfrihet 

• Menigheter som praktiserer radikal gjestfrihet viser et aktivt ønske om å 
invitere, ønske velkommen, motta og ta vare på alle som kommer til kirken, 
slik at alle kan kjenne seg hjemme. Radikal beskriver det som er drastisk 
forskjellig fra vanlig praksis, noe som overgår normale forventninger.

Kristne trenger ikke å frykte framtiden. Vi har overlevd Jerusalems ødeleggelse, romerrikets
fall, føydalsamfunnets sammenbrudd, de religiøse krigene i kjølvannet av reformasjonen, den 

industrielle revolusjon og to verdenskriger. Vi har til og med overlevd komforten som 
romerrikets etablerte religion, skismaet mellom øst og vest, korstogene, inkvisisjonen, 

opplysningstiden og kolonialismen. Vår erfaring med framtiden vil avhenge av om vi ser på 
den som en fiende eller en mulighet.

Når forandringens vinder blåser over landskapet, 
gjør mennesker to ting: 
Noen går i hi, 
mens andre går ut for å bygge vindmøller.
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Metodistkirken mot 2030
# Hva kjennetegner Metodistkirken? # Hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag? # Hva slags kirke ønsker vi å være i 2020-årene?

1
Som del av en global 
kirke har vi ett 
oppdrag:

# Å gjøre mennesker 
til disipler av Jesus 
Kristus slik at verden 
forvandles

2
Vår deltakelse i 
Guds misjon er en 
helhetlig tjeneste 
som uttrykkes i:

# Forkynnelse til tro 
og etterfølgelse
# Diakoni

3
Med åpne hjerter, 
åpne sinn og åpne 
dører er vi kirke 
med: 

# Hjerte
# Hode
# Hender

4
Vi vet at 
menighetene 
blomstrer når vi 
legger til rette for 
fire praksiser:

# Radikal gjestfrihet
# Livsnær 
gudstjeneste
# Utrustende 
trosopplæring for 
mennesker i alle 
aldre
# Dristig tjeneste

5
Vi inspireres av fem 
framtidsbilder:

# En kirke som er 
utadvendt i sin søken 
etter å fremme Guds 
rike i verden
# En kirke som 
utvikler nye måter å 
være kirke på
# En kirke som løfter 
fram og gir stort rom 
for barn og unge
# En kirke som er 
samfunnsengasjert 
og relevant
# En kirke som har 
en sterk VI-følelse 
midt i et mangfold

6
I erkjennelsen av at 
en vital kirke må 
være i kontinuerlig 
endring forplikter vi 
oss til seks grep: 

# Frigjøre ressurser 
og midler til 
nytenkning, 
innovasjon og 
endring
# Tilby menighets-
rådgivning og 
læringsfellesskap til 
alle menigheter
# Gjennomgå kirkens 
organisasjon og 
arbeidsmåter for å 
styrke den misjonale 
kraften
# Invitere til brede 
samtaler om hvordan 
kirkens teologi 
skapes, uttrykkes og 
realiseres
# Etablere helhetlig 
trosopplæring og 
lederopplæring
# Øke satsingen på 
digitale plattformer

7
Til sjuende og sist 
er det våre valg, vår 
medvirkning og vårt 
engasjement i og for 
Guds misjon som 
avgjør kirkens 
framtid.
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