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Kristensionisme
Situasjonen i Israel og Palestina er dypt bekymringsfull. En rettferdig og bærekraftig
fredsløsning som respekterer internasjonal lov, ivaretar sikkerheten og rettighetene for
begge folk, synes mer urealistisk enn på lenge. Kirkeledere i Jerusalem har bedt verdens
kirker og det internasjonale samfunnet om å legge press på partene for å forhandle fram en
rettferdig fredsløsning og få slutt på den ulovlige okkupasjonen og forskjellsbehandlingen av
innbyggerne.
«Sionisme» er et vidt begrep. Det finnes noen grupper som betegnes som «kristensionister»
fordi de med begrunnelse i særegne bibelfortolkninger støtter staten Israels
ekspansjonspolitikk. Selv om de tilhører kristne kirker, lytter de ikke til appeller fra lokale
kirker i Midtøsten. De har et spesielt historiesyn med apokalyptiske endetidsforventninger,
der de risikerer å redusere jødene til instrument i et frelsesteologisk skjema.
De har en politisk teologi som ignorerer internasjonal lov og menneskerettigheter. Direkte
eller indirekte motarbeider de forsøk på å skape rettferdig fred. Disse gruppene er særlig
store i USA, men finnes også i vårt eget land.
Det er uenighet om hvordan landløftene i Bibelen skal fortolkes. Men vi finner det uholdbart
å fortolke Bibelen uten henblikk på de etiske konsekvensene. Det er problematisk å lese
gamle profetier slik at alle politiske hendelser i dag er forutbestemt av Gud. Da fratas
mennesker ansvaret for historien samtidig som Gud reduseres. Ikke minst vanskeliggjør
kristensionismen situasjonen for kirkene i Palestina og Israel. Dette kaller på solidaritet fra
Den norske kirke.
Bispemøtet finner det uholdbart å bruke Bibelen til å legitimere undertrykkelse eller
menneskerettighetsbrudd, eller å tilkjenne ulik grad av menneskeverd til ulike grupper
mennesker. Løftene i Det gamle testamente som omhandler det jødiske folk og landet, kan
ikke brukes til å legitimere at palestinere drives fra sine hjem eller fratas sine rettigheter. De
har også sin historie i landet og hører hjemme der.
Bispemøtet finner derfor kristensionisme teologisk og menneskerettslig uholdbart.
Kirken har mye å svare for når det gjelder sin antijødiske historie. I oppgjør med kirkelig og
europeisk antisemittisme har kirken ønsket å utvikle et solidarisk forhold til det jødiske folk.
Dette står ikke i motsetning til å engasjere seg for palestineres rettigheter.
Flere bispedømmer i Den norske kirke har vennskapsavtaler med ELCJHL (Evangelical
Lutheran Church in Jordan and the Holy Land). Bispemøtet ønsker at Den norske kirke aktivt

E-post: bispemotet@kirken.no Postboks 799 Sentrum, 0106 OSLO Telefon: +47 23 08 13 90 Web: www.kirken.no/bm

DEN NORSKE KIRKE
Bispemøtet

skal støtte dette arbeidet videre. Den norske kirke må fortsatt søke dialog med jøder om
hvordan vi som troende kan bidra til rettferdig fred i området.
Miskunn og sannhet skal møte hverandre,
rettferd og fred skal kysse hverandre.
Salme 85, 11

E-post: bispemotet@kirken.no Postboks 799 Sentrum, 0106 OSLO Telefon: +47 23 08 13 90 Web: www.kirken.no/bm

