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Kjære Rådsmøte 

Vi møtes som kirker i Norge for å være et vitnesbyrd om kirkene sammen og for å samtale og 
vedta felles planer for de neste to år av virksomheten til Norges Kristne Råd. 

Norges Kristne Råd feirer 25 år og det er grunn til å feire 25 år med Norges Kristne Råd og 
Frikirkerådet som i 2006 ble til det nye NKR. Da er det også grunn til å takke alle de som har 
bidratt i alle disse årene, for at vi i dag er der hvor stort sett alle kirkesamfunnene i Norge 
møtes som kirkene sammen i NKR. Mange av dere som har vært med i disse årene er til 
stede her i dag. 

Enhet i mangfold 

Jesu yppersteprestlige bønn Johannes 17:20-21 

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro 
på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de 
være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 

Johannes 17:2 

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, 
Jesus Kristus. 

Det har i nyere tider vært en tilnærming mellom kirkene både globalt og nasjonalt  

• En større felles forståelse og tilnærming i forhold til forståelsen av diakoni og 
helhetlig misjon 

• Reformasjonsmarkeringen i Lund 31. oktober eksemplifiserer dette, hvor uttalelsen 
peker på en dyp enhet som går på tvers av konfesjonelle forskjeller, tradisjon og 
historier 

• Samtidig er vi smertelig klar over at det både globalt, nasjonalt og også lokalt er 
teologiske og etiske forskjeller som utfordrer fellesskapet og også det felles 
vitnesbyrd i den verden vi lever i.  

Allikevel utfordrer Jesus oss på at den dyptgående enheten i Kristus er en av forutsetningene 
for at verden skal tro. 

Enhet i mangfold er et uttrykk som kan passe på Norges Kristne Råd og vår vandring som 
troende og vår felles vandring som fellesskap.  

Per Arne Dahl sa i en kronikk i Aftenposten for en del år siden litt fritt oversatt at når han 
snakket om toleranse og tulleranse at «det er når man står trygt på sin egen identitet at 
man forstår og tolererer andre». 

2015 og 2016 har tematisk hatt som overskrift å fremme liv i fellesskap og forsoning og være 
på en fredens og rettferdighetens pilgrimsvandring. Dette utfordrer oss til å starte med våre 
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innbyrdes relasjoner som trossøsken og jeg er takknemlig for at vi i NKR går på den 
vandringen sammen. Det at vi som kirkene sammen tør å møte hverandre til samtale og 
dialog om både det som engasjerer oss, men også det som utfordrer fellesskapet og hvor 
uenigheten er stor. 

Vårt felles vitnesbyrd  

Et viktig anliggende for kirkene sammen er å løfte opp kirkens misjonsoppdrag og formidling 
av kristen tro, lokalt, nasjonalt og globalt. Dette vitnesbyrdet får en sterkere stemme når vi 
kan samtale om hvilke områder, arenaer og hva vi best kan løfte opp i fellesskap.  

Noe av vårt vitnesbyrd i den offentlige debatt: 

Vi er i en helt ny situasjon for Kirken Den Norske med skillet mellom stat og kirke og det hele 
tros og livssynsfeltet er til politisk behandling. Det blir viktig i tiden fremover at 
kirkesamfunnene både samlet gjennom Norges Kristne Råd og hver for seg tar aktivt del i 
tros- og livssynsdebatten i dette offentlige rom. At det både arbeides for et livsynsåpent 
samfunn og for gode og rettferdige rammer for utøvelse av det store bidraget som kirkene 
og tros og livssynssamfunnene utfører gjennom frivillighet og samfunnsengasjement. 

Vi må også tørre og være en profetisk røst inn i vår tid 

Som kirker er det ikke vår rolle å være partipolitisk, men vi har et ansvar for å påvirke 
samfunnet i verdi og forvaltningsspørsmål. Hvis vi tror på en Gudskapt verden, er det også 
vårt ansvar å forvalte den rett og rettferdig.  

Da må vi kunne uttale oss i forhold til klima og rettferdighetsproblematikk når dette ser ut til 
å være til fare for både mennesker og samfunn.  

Menneskeverd og trosfrihet er også spørsmål hvor kirkens stemme bør høres i det offentlige 
rom: 

Vi skal ikke nødvendigvis peke på de politiske løsningene i forhold til migrasjon og 
innvandring, men vi må kunne gi de marginaliserte en stemme og utfordre det offentlige 
ordskiftet.  

Retorikken som visse politikere og samfunnsaktører bruker er med til å skap og forsterke 
fremmedfrykt og en polarisering i retning «dem og oss». Dette fører ikke til integrering for 
de som allerede bor i Norge, men skaper motsetninger og skille der vi ønsker 
medmenneskelighet og varme. Guds kjærlighet fordrer at vi til enhver tid omtaler andre som 
ens neste og som likeverdig, uavhengig av politiske løsninger. 

Vi må også kunne peke på urettferdighet i enkeltsaker og lovgivning, særlig når det til 
stadighet er de svake og forsvarsløse som taper.  

Et slikt område er asyl og konvertitt situasjonen for mange. 

Det har vært en bevegelse i forholdet til dialogen mellom kirkesamfunnene og de offentlige 
institusjonene når det gjelder representasjon i UNE, og at kirkene i større grad bli lyttet til i 
forhold til asyl og konvertittsak 



 

er, men det er fremdeles stor grunn til å kjempe videre for situasjonen til enkeltsaker og 
praksis på mange områder.  

Det skjer alt for mange utsendelser hvor det ikke tas hensyn til tro og risiko for liv og rett til 
trosfrihet. Ett eksempel er den iranske kvinnen som ble sendt ut fra Norge med barn her i 
landet, til en dom på 80 piskeslag hun hadde flyktet fra og som det er fare for at blir 
fullbyrdet ved tilbakeføring. 

Forfølgelse av kristne er et anliggende for kirken og Mellomkirkelig Råd i DNK har kommet 
med en uttalelse om støtte til kristne som utsettes for vold og diskriminering som er verdt å 
løfte opp.  

Det er også mange andre etiske og verdimessige spørsmål hvor kirkene kan være tydelige, 
gjerne i samarbeid med andre organisasjoner som arbeider med det samme.  

Kirkene, en reformasjonsbevegelse? 

Kirkens tilstedeværelse I Norge har vært med til å forme det samfunn og de verdier vårt 
samfunn er tuftet på. 500 år etter reformasjonen er vår kristne kulturarv fremdeles 
grunnlovsfestet ikke minst på grunn av Den Norske Kirkes posisjon gjennom 500 år. 

Kirkesamfunn i Norge har hatt forskjellige møter med reformasjonen og derfor forskjellige 
historier. Dette er reflektert i de forskjellige tematiseringene av reformasjonsmarkering i 
dette rådsmøtet. 

«Ecclesia sempre reformanda» uttrykker en visjon om en kirke som til enhver tid ønsker å 
være i en reformasjonsprosess. 

Mitt ønske for alle bekjennende kirker i Norge er at vi som reformasjonsbevegelser til 
stadighet finner nye veier for å løfte opp evangeliet om Jesus Kristus tydelig og klart for Det 
Norske folk. At evangeliets møte med mennesker fortsatt skal skape både åndelig og sosial 
forvandling og sette sitt preg på enkeltmennesker og på samfunnsliv.  

I Jesu programerklæring i Lukas 4:16 19 sier Jesus blant annet: 

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for 
fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet 
igjen, for å sette undertrykte fri 

Reformasjonsmarkeringen i Lund siste år uttalte en forpliktelse til felles vitnesbyrd og som 
kirker i Norge er det også en av våre største fordringer. Å ha et felles vitnesbyrd om den 
treenige Gud, med Jesus Kristus i sentrum for all vår forkynnelse og alle våre handlinger. 

 


