
Kirkens kall, tall og forpliktelse 
Uttalelse fra Bispemøtet 9.-13. februar 2015 
 
Bispemøtet har drøftet noen sider ved Den norske kirkes visjon "Mer himmel på jord".  
 
1. Ett av temaene har vært strategiske perspektiver, på bakgrunn av tilstandsrapporten 
for Den norske kirke 2014. Tallmaterialet viser at kirken har mange utfordringer. 
Bispemøtet har hatt en særlig oppmerksomhet på det forhold at færre bringer sine barn 
til dåp. Tallene forteller samtidig om økt deltakelse i nattverden, og at stadig flere deltar 
i konfirmasjonsgudstjenestene. 
 
Seertallene på NRK under det direktesendte programmet hvor salmeboken ble sunget 
gjennom fra begynnelse til slutt, forteller om et mangfoldig troens språk som 
gjenkjennes av folk flest og gir tilhørighet. 
 
2. Jesus ga kirken et oppdrag om å fremme frihet og rettferdighet for alle. Å være lydige 
mot dette kallet, innebærer at vi er lydhøre i møte med den urettferdighet som preger 
vår virkelighet i dag. 
 
Bispemøtet registrerer økende ulikheter i vårt samfunn. Dette er dokumentert gjennom 
mange undersøkelser og rapporter. Som biskoper møter vi jevnlig lokalsamfunn, blant 
annet under visitaser. Vi kan bekrefte at større forskjeller utvikler seg i Norge, med den 
konsekvens at mange opplever å falle utenfor i samfunnet. 
 
Økende ulikhet, ekstrem overflod, marginalisering og fattigdom utfordrer på en 
grunnleggende måte menneskers gudgitte likeverd og visjonen om et samfunn der alle 
kan leve i trygghet. Sammen har vi ansvar for å fortsette utviklingen av et samfunn som 
inkluderer alle. Våre politiske folkevalgte lokalt, regionalt og nasjonalt har et særlig 
ansvar for å lede denne prosessen. Kirken har også et ansvar. 
 
Vi er tilfreds med at regjeringen har trukket forslaget om å forby tigging, og vi vil 
henstille kommunene om å la være å vedta et lokalt tiggerforbud. 
 
Bispemøtet mener at den økende ulikheten må få betydelig større oppmerksomhet, 
drøftes i en bred, samfunnsmessig kontekst og føre til handling. Vi vil selv fortsette å 
delta i dette arbeidet. 
 
I den kristne kirke viser Gud oss gjennom Jesus Kristus hvem han er. 
Kirken er stedet der troen forankres, kjærligheten har sin kilde og håpet lever. 


