KM 16/16 Kirken – på veg mot en felles visjon
Kirkemøtekomiteens merknader
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Komiteen forstår Faith and Order-kommisjonens dokument «Kirken – På vei mot en
felles visjon» som et ledd i Kirkenes verdensråds pågående studieprosess om hvordan
kirkene sammen forstår det å være kirke, og det å være kirke i verden. Komiteen anser
det som særlig viktig at «Kirken – På vei mot en felles visjon» bringer inn en forståelse
av at kirkens tjeneste i verden spiller en rolle for hvordan kirken forstår seg selv.
For å gjøre dokumentet tilgjengelig bør det utarbeides en veiledning til «Kirken – På vei
mot en felles visjon» som kan hjelpe leseren inn i teksten og de mange temaene.
Komiteen merker seg at utkastet til høringssvar bygger på de spørsmålene som KVdokumentet «Kirken – På vei mot en felles visjon» stiller.
Komiteen ønsker å understreke betydningen av det allmenne prestedømme slik det er
vektlagt i høringssvaret.
Komiteen ønsker å tydeliggjøre at dåpen er utgangspunkt for kristen enhet.
Komiteen oppfordrer MKR til å følge opp og fornye Bønneuken for kristen enhet i
samarbeid med bispedømmene og med Norges Kristne Råd.

Til høringsspørsmålene:
Komiteen har ingen merknader til spørsmålene 1 og 4 og slutter seg til det som kommer frem
i høringssvaret.
2. I hvilken grad representerer denne teksten et grunnlag for vekst i enhet mellom
kirkene?
• Høringssvaret påpeker at det gjenstår arbeid for enhet mellom kirkene, også når det
gjelder forskjeller: «Det er viktig å merke seg at forskjellene mellom kirkene ikke bare
kommer av ulike bekjennelsestradisjoner, men også har sin årsak i andre faktorer som
kultur, kjønn, klasse, etnisitet, seksuell orientering m.m. Ofte uttrykkes dette med gode
intensjoner som at kirken «står opp mot» eller «står overfor» urettferdighet,
utestengelse, kriser, sykdom og lignende. Disse begrepene kan forstås som om kirken
står overfor etiske utfordringer utenfra. Men egentlig finnes disse utfordringene midt i
kirkefellesskapet, og kirken er derfor selv en del av denne virkeligheten. Derfor
kommer denne utfordringen til kirkens enhet også innenfra» (ss. 2-3).
• Komiteen ønsker å løfte frem behovet for å arbeide for likestilling, både innenfor
kirkene og i samfunnet.
• Komiteen ønsker også å understreke lek tjeneste som en viktig kirkelig tjeneste.
3. Hvilke tilpasninger eller fornyelse av kirkens liv utfordrer denne teksten deres kirke
til å arbeide for?
• I høringssvaret kommer det frem at Den norske kirke står overfor store forandringer i
sin relasjon til staten, og at dokumentet «Kirken – På vei mot en felles visjon» kan
være en ressurs i denne sammenhengen. Komiteen vil peke på at dokumentet også

løfter frem den nye konteksten kirkene står i som konsekvens av migrasjon og nye
kirkedannelser, en situasjon som i stor grad også er aktuell for Den norske kirke.
5. Hvilke sider av kirkens liv innbyr til mer drøfting, og hvilke råd kan deres kirke gi i
det pågående arbeidet med kirkeforståelse i Faith and Order?
• Komiteen drøftet særlig et forslag om å stryke det siste avsnittet til det femte
spørsmålet i høringssvaret (s. 6). I dette avsnittet stilles det spørsmål ved valg av
bibelsk bilde i avslutningen av dokumentet «Kirken – På vei mot en felles visjon», et
bilde som kan oppfattes kjønnsdiskriminerende. Komiteen var enig i at
kjønnsinkluderende språk er viktig, men uenig i om valg av bibelsk bilde i denne
sammenhengen fungerer ekskluderende eller ikke. Komiteen var delt i spørsmålet om
avsnittet skulle strykes, modereres, styrkes eller beholdes slik det står.
• Etter behandling i plenum behandlet komiteen et forslag om å erstatte gjeldende
avsnitt i høringssvaret med en omforent tekst som kunne ta hensyn til begge syn.
Komiteen foreslår derfor at teksten i vedtakspunkt 3 erstatter siste avsnitt under det
femte spørsmålet i høringssvaret (s. 6).
• Komiteen foreslår også at avsnittet før, som begynner den omforente teksten, settes
inn som tredje avsnitt under spørsmål 5, ikke som fjerde avsnitt. Dette vil gi svaret til
høringsspørsmål 5 et mer helhetlig uttrykk.
• Etter behandling i Kirkemøtet vil komiteen til slutt trekke frem et sitat fra slutten av
utkastet til høringssvar som vektlegger betydningen av kristen enhet i et økumenisk
mangfold:
«I den svært spesielle situasjonen Dnk befinner seg i nå, med den prosessen
som pågår, med nye relasjoner mellom stat og kirke samt et økende pluralistisk
samfunn, kommer «Kirken» (KV-dokumentet) på et avgjørende tidspunkt. En
viktig verdi ved dokumentet er beskrivelsen av mangfold som del av kirkens
natur. Det er viktig å holde fast ved dette mangfoldet som en verdi i seg selv.
(…) Med dette som utgangspunkt vil kirkens enhet bære med seg mangfold. Ut
fra dette perspektivet tjener «Kirken» (KV-dokumentet) som en viktig
inspirasjonskilde for Dnks egne refleksjoner om hvordan den forstår seg selv
som kirke, både lokalt og som del av den ene kirke.» (s. 7)

Kirkemøtets vedtak
1. Kirkemøtet vedtar følgende endringer i utkastet til høringssvar fra Den norske kirke til
Kirkenes verdensråds dokument «Kirken – På vei mot en felles visjon»:
-

Ordet «kanskje» strykes på 1. side i tredje siste linje slik at setningen lyder: «Men
dokumentet kunne ha vært klarere på at kirken verken er, eller noen gang har vært, en
helt perfekt størrelse, og at dette hører til selve kjernen ved det å være kirke, skapt av
evangeliet.»

-

Setningen på linje 17-20, s. 2, forenkles til: «Et viktig premiss for denne utviklingen er
en fornyet bevissthet om eskatologi, der kirken er forstått som et tegn og forsmak på
Riket.»

-

Avsnittet på s. 6 i høringssvaret som lyder:

«I og med at kjønnsdiskriminering fortsatt er en stor utfordring innenfor og
utenfor kirkene, og på alle nivåer, stiller KM spørsmål ved at dokumentet
avsluttes med et særskilt bibelsk bilde på forholdet mellom Gud og kirken.
Selv om den bibelteksten det vises til, er et vakkert bilde på Kristus og
menigheten, trenger kirken å gjøre noe med den uløste utfordringen med
kjønnsbasert diskriminering. KM ville derfor satt pris på et mer inkluderende
valg av bibelhenvisning på dette stedet i dokumentet (avsn. 69)»
erstattes med:
«Kirkemøtet i Den norske kirke behandlet høringssvar til KV-dokumentet
«Kirken» på sitt møte i 2016. «Kirken»-dokumentet inneholder generelt mange
og gode bibelhenvisninger. Men særlig på ett punkt ble det en diskusjon rundt
bruken av bibelske metaforer, hvor det fremkom at vi i vår kirke har ulike
måter å forstå slike metaforer på, i dette tilfellet i sammenheng med
beskrivelsen av lengselen etter enhet med Kristus. Noen forstår
bibelhenvisninger som er brukt i avsnitt 69 i «Kirken» om Kristus og bruden
(Ef 5,25 og Åp 21,1-22,5), som dekkende for å beskrive lengselen etter enhet
med Kristus, mens andre opplever at bildet som brukes er problematisk fordi
det gir assosiasjoner til patriarkalske strukturer, som kan oppfattes
undertrykkende. Kirkemøtet ser at de ulike forståelsene av disse tekstene er en
viktig og spennende utfordring for vår kirke. Kirkemøtet ønsker derfor å
oppfordre Faith and Order-kommisjonen til å arbeide videre med spørsmål
knyttet til bruk av bibeltekster, kjønnsmetaforer og relasjoner.»
2. Kirkemøtet 2016 vedtar det foreliggende utkast til høringssvar som Den norske kirkes
høringssvar til dokumentet «Kirken – på vei mot en felles visjon», med de endringer som
er vedtatt etter Kirkemøtets behandling.

Vedtatt mot én stemme. (114 stemmeberettigede).

