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1 Jeg er kristen
•Hvordan klarer vi å alminneliggjøre det å kalle seg ”kristen”?

•Skape begeistring for troen?

•Hvor er troens glade evangelister i vår kirke? 

•Er en folkevekkelse mulig?

2 Ambulasjon av mysteriet
•”Markedsføring” av kristendommen i kontrast til å leve med hengivelse i 
mysteriet 

•Hvor er de mysteriets skjulte sider, som vi i vår tid særlig skulle avdekke?

•Hvor er kildene for vår felles spiritualitet for tilbedelsen av mysteriet?

3 Ordet og Skriften
•Debatt og splid i kirken, ikke minst i etiske spørsmål. Skaper inntrykk av at det 
ikke på noe punkt finnes en autoritet.
•Ordets og Skriftens autoritet i kirken, er det mulig for vår kirke å kunne si noe 
samlet om dette, og skulle vi prøve å formulere det?
•Et tema for et annet Kirkemøte?

4 Inkarnasjon
•Skulle vi våge å gå nærmere alle de tanker som finnes om -karnasjon i vår 
kultur, og bruke ordet ”inkarnasjon” mer eksplisitt i kontrast til dette?
•Åpenhet og apologetikk, hvor er den kristne tanke omkring kropp, sjel og 
legeme, liv og ”etter-liv”?
•Hvem er utrustet til å stå med den kristne inkarnasjonstanke på tidens religiøse 
torg?

Kirkemøtets hovedtema 2008:
Jeg tror på Jesus Kristus



5 I tiden før tiden
•Utvide tanken om menneskets ansvar og jorden som ”mor”, med motivet 
”Kristus i skapelsen”?
•Hvordan gjøre gjeldende at ”alt er blitt til ved ham”?
•Utvikle en kristen ”økosofi” med sabbatsmotivet som utgangspunkt, en 
naturetikk som ikke er så antroposentrisk
•Forkynnelsen av Jesu preeksistens
•Nytt språk i bønner, salmer og forkynnelse

6 Den forkynnende 
og helbredende pilegrim

•Forståelsen av Jesus Kristus og fortellingen om ham:

•Hvordan gir vi dette videre til den nye generasjonen?

•Hvordan taler vi om Jesus i forhold til Skriftens klangrom?

•Forkynnernes ”trening” i å fortelle om Jesus

7 Offerlammet
•Fornyet refleksjon om hvordan vi forkynner om offeret og Jesu blod inn i vår 
egen samtid

•En måte å forkynne dette på - som ikke ender opp med en demonisering av 
Guds farsbilde

8 Korsets skam og ære
•Korsets anstøt - i forhold til kirkens anseelse - og kirken i mediebildet

•Den forfulgte kirke, skal vi si mer og hvordan?

•Dialog og tydelig tale om det som skjer i andre religioner?

•Mediestrategi og bevissthet

9 Kristus i dødsriket
•I hvor stor grad skal vi, på protestantisk grunn, bygge opp en ”kosmologi” med 
engler og helgener, eventuelt også andre (gode eller onde) demoner (ånder)?
•Hvor tydelig kan vi tegne menneskets vandring etter døden?
•Kristus - befrieren



10 Oppstandelsens kraft
•Tolkninger av oppstandelsen

•Oppstandelsen i det flerreligiøse og senmoderne livsuniverset

•Betoningen av kroppens oppstandelse, Jesus som går ut av kretsløpet

11 Ved Faderens høyre
•To ”maskuline” begreper: ved Faderens høyre og Kristus som Herre 
(Fillipperbrevet). Dette er et språklig klangrom, og kan vi bevege oss langt ut fra 
det uten å miste vår kristne tros innhold?
•(skaper, befrier og livgiver)
•Jeg spør som salmedikter og forfatter av liturgiske tekster, blant annet

12 Mellom erindring og håp
•Hvordan vi rører ved menneskenes erindring og livsvemod -og løfter dette inn i 
håpets tolkningsrom

•Et språk som venter på oss: en teologi som glir over mot poesien

•Hvem taler om Kristus med erindringens vemod og håpets kraft?

13 Jesu ”etterliv” på jorden
•Jeg må finne det jeg brenner for, den delen av Kristi nærvær som jeg skal 
representere.

•Hva er visjonen i meg?

14 Jesu gjenkomst i herlighet
•Hvordan skal dette fundamentale og rystende utsagn om Jesus forkynnes: Han 
skal komme igjen for å dømme levende og døde? 
•Hvordan lar vi troen på Jesu gjenkomst i herlighet gi preg og farge til vårt liv i 
verden?

•TAKK TIL ALLE!
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