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BESTILLINGEN: 

 Kristen misjon foregår på ulike måter, fra 

evangelisering til helsebistand. I en del av verdens 

land er «tradisjonell» misjon umulig av politiske 

årsaker. Likevel ønsker kristne å være til stede og å 

dele sin tro. Teltmakere er kristne fagfolk som 

arbeider med sitt yrke, men deler tro ved sin 

tilstedeværelse og samtaler med enkeltpersoner. 

Hvordan gjøres dette i praksis? 







Teltmakeren Paulus 

Apostlenes gjerninger 18, 1-4 

Deretter forlot han Aten og kom til Korint. Her traff han 

en jøde som het Akvilas, født i Pontos. Sammen med sin 

kone Priskilla var han nylig kommet fra Italia på grunn 

av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle 

forlate Roma. Paulus oppsøkte dem, og fordi de hadde 

samme håndverk, ble han boende hos dem, og de 

arbeidet sammen. De var teltmakere av fag. Hver 

sabbat hadde han samtaler i synagogen og 

overbeviste både jøder og grekere. 



Teltmakeren Paulus 

Apostlenes gjerninger 20, 33-34 

”Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær 

fra noen. Dere vet selv at disse hendene har skaffet 

meg og medarbeiderne mine det vi trengte.” 



Definisjon: teltmaker 

 Fagfolk som reiser ut i verden for å være der med 

sin kompetanse og sin tro 



Grunnlag: Misjonsbefalingen 

Matteus 28, 18-20:  

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.» 



Fra kirken.no 

 ”Misjon er et uttrykk for kirkens identitet, hva 

kirken er, og hva den er til for.” 

 Misjon betyr sendelse.  

 For den kristne kirke er misjon et felles, 

verdensomspennende oppdrag.  

 Ordet misjon beskriver viktige trekk ved Guds og 

ved kirkens vesen. I kjærlighet sender Gud Jesus 

Kristus og Den hellig ånd til verden.  



… fra kirken.no 

 I kjærlighet sender Gud kirken for å dele det gode 

budskapet om forsoning og frigjøring i Jesus Kristus 

med alle mennesker.  

 Gjennom sitt nærvær, sine ord og sine handlinger 

skal kirken bære fram det gode budskapet, lokalt 

og globalt. 

 Misjon uttrykker noe grensesprengende.  



… fra kirken.no 

 Kirken skal være oppsøkende.  

 På tvers av geografiske, religiøse, kulturelle, sosiale 

og generasjonsmessige grenser skal den dele tro og 

liv.  

 Kirken skal også være inviterende: den skal åpne 

sitt fellesskap for mennesker, grupper og kulturer 

som står utenfor.  

 Misjon er å være kirke i møte med menneskenes 

dypeste spørsmål, lengsler og håp.  

 



Missiologi 

 Evangelisering 

 Diakoni 

 Vitnesbyrd gjennom handlinger 

 Bistandsarbeid 

 Næringslivsvirksomhet 



Diakoni 

 Definisjon diakoni 



Galaterne 6,2:  

Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. 

 

Johannes 15, 12-17: 

Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket 
dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. 
Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller 
dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg 
kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av 
min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt 
dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere 
alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!  



Hva skiller en teltmaker fra enhver 

annen kristen i et hverdagsliv? 

 Egentlig ikke så mye… 

 Utsendt fra en misjonsorganisasjon 

 … likevel er arbeidet i seg selv viktig. 

 … formidler tro og verdier gjennom arbeid 

 



Psykolog og teltmaker 

 Er internasjonal misjon forenelig med 

psykologrollen? 

 Å være misjonær i terapien?? 

 Å være kristen som psykolog 

 ”Siver ut gjennom porene” 

Man er uansett aldri ”nøytral” 

 + 

 + 

 + 

 



Å reise ut med barn 

 Hvordan gjøre overgangene gode 

 Varighet 

 Antall flyttinger 

 Å ha en fast base i Norge 

 Internett-kontakt på godt og vondt 



HVILKE VERDIER HAR VI 

SOM ER VERDT Å DELE? 

Hans Nielsen Hauge 



Hans Nielsen Hauge 



Hans Nielsen Hauge 

 1774-1824 

 Datidens Norge: fattigdom 

 Industrigründer, næringslivsmann 

 ”Å bygge landet” 

 Helsepolitikk 

 Lese og lære 

Oppfordra folk til å handle og tenke selvstendig 

 Å skape arbeidsplasser 



Hans Nielsen Hauge 

… gründeren som skapte lønnsomme bedrifter over hele 
Norge, motivert av en høyere hensikt enn egen lommebok: 
Han ville bygge et bedre samfunn.  

 

Kulturen i bedriftene han etablerte var preget av: 

- flittighet 

- personlig ansvar 

- likeverd 

- omsorg for medmennesket 

- samfunnsansvar 



Hans Nielsen Hauge 

 Å tjene Gud med praktisk arbeid 

 Arbeidsom  

 Arbeid som en verdi 

 «Hans virksomhet ble utgangspunkt for nye tider» 



Betydning i datidens samfunn 

 Tro på seg selv 

 ”Lesere”: etterfølgerne ble kunnskapsrike 

 Flere haugianere på Eidsvoll i 1814 



Haugianske verdier 

 Tydelige kristne verdier 

 Profitt og forvaltning 

 Lederskap  

 Etiske tenkning 

 Kvinnesyn: likestilling utfra bibelen 

 

 

 

 

 



TAKK FOR MEG! 


