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Saksdokumenter: 

KR 44.1/15 Utkast til høringssvar til KV-dokumentet «The Church» 

KR 44.2/15 "The Church - Towards a Common Vision" 

For norsk versjon: Kirken – på vei mot en felles versjon, se: 

http://www.norgeskristnerad.no/doc//Skriftserie/Nr%2018%20-%20Kirken%20.pdf  

 

Kirken på veg mot en felles visjon (The 
Church) 

 

Sammendrag 
 

Kirkenes verdensråds Faith and Order-kommisjon sendte i 2013 dokumentet "The Church 

- Towards a Common Vision" ut på høring blant medlemskirkene. Norges Kristne Råd 

oversatte dokumentet til norsk: "Kirken - på vei mot en felles visjon". Mellomkirkelig råd 

ba Teologisk nemnd om å behandle dokumentet og utarbeide utkast til høringssvar. Som 

en del av sin behandling sendte Teologisk nemnd dokumentet til intern høring blant 

bispedømmer, teologiske fakulteter og kirkelige utdanningsinstitusjoner. I høringsbrevet 

ble spørsmål reist av Faith and Order-kommisjonen benyttet. I tillegg ble interne 

høringsinstanser bedt om å kommentere dokumentets potensielle betydning for Den 

norske kirkes arbeid med ny kirkeordning. Fra de interne høringsinstansene har det 

kommet 8 høringssvar, 4 fra fakulteter og utdanningsinstitusjoner, og 4 fra bispedømmer. 

Utkast til høringssvar på vegne av Den norske kirke er utarbeidet på bakgrunn av disse 

høringssvarene, samt Teologisk nemnds egne samtaler.  

 

Teologisk nemnd anser dokumentet for å være det viktigste ekklesiologiske dokumentet 

som har kommet fra Faith and Order-kommisjonen siden "Dåp, Nattverd, Embete" fra 

1982. Dokumentet er relevant for Den norske kirkes selvforståelse og kan benyttes som 

teologisk ressursdokument i arbeidet med ny kirkeordning. Teologisk nemnd anbefaler 

derfor at Den norske kirkes høringssvar til "The Church - Towards a Common Vision" 

behandles av Kirkemøtet.  

 

Kirkenes verdensråd har satt høringsfrist til 31. desember 2016.  

 

Videre behandling av forslag til høringssvar 

Mellomkirkelig råd behandler dokumentet i sitt møte 10.-11.september. MKRs vedtak vil 

bli fremlagt for Kirkerådet i møtet. Så foreslås det at Kirkerådet i møtet gir innspill til 

MKR som kan innarbeides i forslag til høringssvar. Kirkerådet får saken tilbake i sitt 

desembermøte for endelig behandling og oversendelse til Kirkemøtet.  

 

Forslag til høringsdokument foreligger nå på engelsk, men vil bli oversatt før det går til  

behandling i Kirkemøtet. 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 44/15 
Bodø, 16.-18. september 2015 

 

http://www.norgeskristnerad.no/doc/Skriftserie/Nr%2018%20-%20Kirken%20.pdf


 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kirkerådet ber Mellomkirkelig råd ta inn følgende innspill i utkast til høringssvar:  

 

2. Kirkerådet ber om å få et endelig forslag til høringssvar i sitt desembermøte. 

 

3. Forslag til høringssvar på KV dokumentet The Church oversendes Kirkemøtet 2016 

for vedtak. 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

 

Mellomkirkelig råd bisto Norges Kristne Råd med oversettelse av dokumentet i 

forbindelse med publisering på norsk i 2014. Ingen øvrige kostnader eller administrative 

konsekvenser er påregnet.  

 

 

 

 

 



 


