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UKM 04/09 Kirke som fellesskap - Hva vil det si å være evangelisk 
luthersk kirke i dag?  

 
Det er satt i gang et arbeid med å drøfte spørsmålet ”Hva vil det si å være evangelisk luthersk 
kirke i dag?”. Spørsmålet behandles i Teologisk nemnd frem mot Kirkemøtet i 2010. Det 
handler om kirken som fellesskap. UKMs innspill vil være viktige i forberedelsesprosessen 
frem mot en eventuell Kirkemøtesak i 2010. Saken vil også bli belyst gjennom foredrag og 
bibeltimer på Ungdommens kirkemøte.  
 
Den norske kirke, sammen med andre kirker, har noe grunnleggende felles: Bibelen og 
evangeliet om Jesus Kristus. Å samles rundt evangeliet er utgangspunktet for fellesskapet 
vårt. Samtidig sier Bibelen også noe mer om selve det å være et slikt fellesskap. Paulus 
snakker om at vi er lemmer på Kristi legeme. Det betyr at vi har forskjellige funksjoner, og 
forskjellige gaver, men utgjør en helhet til sammen. (Se for eksempel 1. Kor. 12, Ef. 4 m.fl.) I 
Romerbrevet 12, 4 – 5 står det:  
Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme 
måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.  
 
Samtidig har vi en luthersk arv. Martin Luther var prest og lærer på 1500-tallet, og satte i 
gang en stor reformasjon av kirken. Det har ført til at de som fulgte Luthers lære i dag kalles 
lutherske kirker, slik som Den norske kirke. For Luther var det viktig at evangeliet ble forkynt 
rett og var grunnlaget for all kristen tro og lære. Sakramentene, som er dåp og nattverd, er 
også grunnleggende viktige for kirken. I læregrunnlaget for de lutherske kirkene står det bl.a. 
dette:  

Like ens lærer de at det alltid vil forbli én hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av 
de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann 
enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltningen av 
sakramentene. Men det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige 
overleveringer eller skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker. Som 
Paulus sier: ”Én tro, én dåp, én Gud og alles Far osv.” 

(Confessio Augustana VII) 
Et av de viktigste poengene for Martin Luther, var at det er troen (på Jesus) alene som frelser. 
Ikke noe mennesker gjør kan føre dem nærmere Gud, kun troen som gis som en gave.  
 
Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke. Men hva betyr det i dag? Hva kirken er i 
dag har å gjøre med Bibelen, med luthersk arv, men må også forholde seg til andre kirker, 
både i Norge og i utlandet. Vi har inngått forpliktende samarbeid med andre kirker, som for 
eksempel metodister og anglikanere, og vi samarbeider også med katolikker, baptister, 
pinsevenner og ortodokse kirker. Slikt samarbeid foregår også på lokalt plan, og mange vil ha 
erfaring fra fellesprosjekter som menigheten har med andre kirker og organisasjoner. Dette er 
viktig samarbeid og kalles økumenikk. Men det påvirker oss også som kirke. Men hvordan? 
Hvem er vi fra før, hvem er vi nå og hvem ønsker vi å være som kirkelig fellesskap? Hva er 
viktig ved vår kirkelige identitet, hva er uforanderlig, og hva er nødvendig å forandre? 
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Til videre diskusjon på UKM kan det være nyttig med noen hjelpespørsmål.  
 
 - Evangelisk:  
Hvordan kan evangeliet om Jesus Kristus være et grunnlag for fellesskap i dag? Hva sier 
evangeliet om det å være kirke?  
 
- Luthersk:  
Er det viktig å være luthersk? Er det forskjell på oss og andre kirker? Hvordan kan det 
lutherske være med og bidra til fellesskapet med andre kirker?  
 
- Kirke:  
Hva er kirken? Hva skal vi med kirke? Hvem behøver kirken i dag? Hva er uforanderlig ved å 
være kirke, og hvilke sider ved å være kirke kan endres?  

 
- Misjon:  
Hva er kirkens oppdrag? Hva bør kirkens utadrettede virksomhet være? Hvordan forholder 
forkynnelse, evangelisering, misjon og diakoni seg til hverandre?  
 
- Kirkens enhet:  
Hvilke erfaringer har vi med samarbeid med andre kirker? Hvordan bør kirker og lokale 
menigheter samarbeide? Kan vi forholde oss til enhet og mangfold på en gang? Kan kirken 
være én kirke og likevel mange kirker (hvorfor eller hvorfor ikke?)?  
 
Forklaring til Den norske kirkes offisielle samarbeid med andre kirker:  

Ved å slutte seg til Leuenbergkonkordien har Den norske kirke bl.a. inngått 
nattverdsfellesskap med, og anerkjenner ordinasjonen (av prester og biskoper) til en rekke 
protestantiske kirker i Europa. I tillegg til å være en bred, europeisk, økumenisk 
samarbeidsplattform, arbeider Leuenbergfellesskapet stadig med spørsmål hvor kirkene er 
forskjellige, for å utdype fellesskapet.  

Den norske kirke har også underskrevet Porvooerklæringen, en felles erklæring fra 
lutherske kirker i Norden og Baltikum og anglikanske kirker i Storbritannia og Irland, hvor 
kirkene anerkjenner hverandre og forplikter seg til å stå sammen i misjon og tjeneste. 
Porvoofellesskapet forplikter oss bl.a. til å rådføre oss med andre kirker i viktige spørsmål, til 
å hilse hverandre velkomne i hverandres menigheter og aktivt jobber for vekst i fellesskapet.  

Den norske kirke er medlem av Det lutherske verdensforbund (LVF), som er et 
verdensvidt fellesskap av kirker i luthersk tradisjon. Vårt medlemskap i LVF forutsetter en 
grunnleggende anerkjennelse av andre medlemskirker, og er i nattverds- og 
prekestolsfellesskap. Det betyr at prester kan gjøre tjeneste i de andre kirkens menigheter, og 
at nattverdfeiringen er gjensidig åpen for alle medlemmer. Vi har også inngått egne 
samarbeidsavtaler med enkeltkirker, som forplikter oss på spesielle områder.  

I tillegg er Den norske kirke medlem i de store økumeniske organisasjonene Kirkenes 
Verdensråd og Konferansen av Europeiske Kirker, som begge arbeider for alle kristne 
kirkers enhet og vitnesbyrd i verden.  

I Norge har Den norske kirke inngått et særlig samarbeid med Metodistkirken, som 
kalles Nådens fellesskap. I tillegg samarbeider vi med en rekke andre kirkesamfunn i Norge, 
ikke minst gjennom Norges Kristne Råd, som er det organet som organiserer økumenisk 
(tverrkirkelig) samarbeid i Norge.  
 
På forskjellige plan forplikter alle disse avtaler og medlemskap oss til å arbeide for større 
kirkelig enhet på tvers av nasjonale, etniske, geografiske og kirkelige grenser. Dette må bety 
en kontinuerlig og aktiv innsats for åpenhet og konkret samarbeid, samtidig som det utfordrer 
oss til å tenke gjennom de områdene hvor vi er forskjellige, og den særegne arven vi har som 
kirke.  


