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Menighetsråd og daglig leder i menigheten 

  

   
 
 

 

 

Oppfordring til ekstraordinært offer 
 

 

Som det framgår av vedlagte kunngjøringstekst, går vi til det uvanlige skritt å be 

menighetene i Den norske kirke om et ekstraordinært offer til Den evangelisk lutherske 

kirke i Jordan og Det hellige land. Bakgrunnen er den ekstremt vanskelige situasjonen 

kirken nå befinner seg i.  

 

Kirkemøtet i 2008 sa følgende i sitt vedtak i saken om kirkene i Midtøsten og vårt 

ansvar (KM sak 09/08)  

 

Når eitt lem på Kristi lekam lir, lir heile lekamen med. Kyrkjemøtet erkjenner at Den 

norske kyrkja som del av Jesu Kristi kyrkje på jord, er knytt saman med kyrkjene i 

Midtausten. Difor har vi ansvar for kvarandre. Kyrkjemøtet er sterkt uroa for dei 

kritiske levekåra til dei kristne i Midtausten. Mange kyrkjer opplever no at medlemmene 

kjenner seg tvungne til å emigrere, og at dei unge ikkje ser noko framtid der dei er. 

Årsakene til emigrasjonen er fleire, men er særleg knytt til ei forverring av dei 

økonomiske og sosiale kåra. Samtidig er den politiske og militære situasjonen i 

regionen ustabil og usikker. Nokre stader opplever ein at religionsfridomen vert krenkt 

og at dei kristne er under press frå islamistisk fundamentalisme. Dette gjeld særleg i 

Irak, Iran og Egypt. I Dei palestinske områda lir befolkninga under følgjene av den 

israelske okkupasjonen. Som kyrkje kan vi ikkje vere likegyldige overfor dei lidingane 

våre trussysken vert utsette for. 

 

Utviklingen i årene etter 2008 har dessverre gjort situasjonen for de kristne i Midtøsten 

enda mer kritisk enn det Kirkemøtet pekte på. Omveltningene under den arabiske våren, 

økning av religiøs og politisk ekstremisme og krigene i Gaza, Syria og Irak har gjort at 

befolkningen i regionen nå gjennomgår store lidelser og lever under ekstremt vanskelige 

kår. Dette har toppet seg i sommer og i høst, noe som er bakgrunnen for henvendelsen 

fra biskopen i Den lutherske kirken. 

 

 

En støtte til Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land må sees på som 

en oppfølging ikke bare av Kirkemøtets vedtak, men også av vår forpliktelse til å gjøre 

hva vi kan for å hjelpe våre trossøsken slik at det fortsatt skal finnes kirker og kristne i 

Midtøsten. Vi ber derfor menighetene ta vår søsterkirke, Den evangelisk lutherske kirke 

i Jordan og Det hellige land, med i sine forbønner og også om å gi den en økonomisk 

støtte.  

 

Dato:  20.10.2014  Vår ref: 14/3859 - 5  BHA (14/27334)   Deres ref:   



 

 2 

Vi ber om at det særskilte offeret samles inn før 1. desember, og at midlene 

overføres til Kirkerådets konto nr. 8276 01 00362 innen 10. desember. 
 

Kirkerådet vil sørge for at midlene overføres til Den evangelisk lutherske kirke i Jordan 

og Det hellige land. Mer informasjon om kirken finner dere på dens hjemmeside 

www.elcjhl.org. 

 

Vi takker på forhånd for menighetenes forbønn og støtte! 

 

 

 
 Vennlig hilsen  

 

 
Biskop Helga Haugland 

Byfuglien 

preses i Bispemøtet  

 
Svein Arne Lindø 

leder av 

Kirkerådet 

 
Biskop Erling Pettersen 

leder av Mellomkirkelig råd  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Tekst til kunngjøring i menigheten 

 

 
Kopi til: 

Stiftsdirektørene    

 

  

http://www.elcjhl.org/


 

 3 

 


