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Behandling av Bispemøtets momenter til Plan for diakoni kapittel 2 

Bispemøtet behandlet revisjon av Plan for diakoni på sitt møte 10.-14. februar og vedtok:  

Forslag til revidert Plan for diakoni var oversendt fra Kirkerådet, og ble behandlet av 

Bispemøtet med sikte på videre behandling i Kirkemøtet.  

Planen forutsetter den gjeldende kirkelige organisering, jf pkt 5.2. Dette må evt 

justeres i lys av ny, kirkelig organisering. Bispemøtet har ingen direkte læremessige 

innvendinger mot utkastet til plan. Planen blir styrket teologisk om de følgende 

momentene kommer tydeligere fram under kapittel 2:  

- kirkens diakoni gjennomsyrer hele kirkens liv og tjeneste, og kommer til 
uttrykk i holdning og handling, ord og bønn 

- det er en tydelig sammenheng mellom gudstjenesten, dåp og nattverd, og 
tjenesten for Gud og medmennesket 

- diakoni handler om å respondere på den etiske fordring i møtet med den 
andre og i møte med verdens nød 

- diakonien er et ledd i kirkens sendelse til verden (Missio Dei), med 
utgangspunkt i troen på den treenige Gud og «bygger (ikke bare) på at Gud ble 
menneske i Jesus Kristus» 

- Den hellige ånd både skaper og styrker troen 

- diakoni er nestekjærlighet i praksis og ansvar for å forvalte skaperverket 

- det knyttes en forbindelse til kirkens visjonsformulering «Mer himmel på 
jord» 

 

Her følger oversikt over hvordan listen med momenter er innarbeidet i planen slik den nå 

foreligger:   

- Kirkens diakoni gjennomsyrer hele kirkens liv og tjeneste, og kommer til uttrykk i 
holdning og handling, ord og bønn. 

o Setningen er tatt inn i teksten. 

- Det er en tydelig sammenheng mellom gudstjenesten, dåp og nattverd, og tjenesten 
for Gud  

o Denne sammenhengen er tematisert i planen. Formuleringen slik den er 
foreslått, kan fungere innsnevrende. Den norske kirke har bruk også for 
bidragsytere som ikke går til gudstjeneste og nattverd. Setningen tas derfor 
ikke inn.  

- Diakoni handler om å respondere på den etiske fordring i møtet med den andre og i 
møte med verdens nød.  

o I arbeidet med planen er det lagt vekt på et allment språk. Begrepet «den 
etiske fordring» vil skille seg ut fra dette og er derfor ikke tatt inn. 

o Den gamle diakonidefinisjon var å hjelpe mennesker i nød. I dag er det ansett 
som en viktig dimensjon ved diakonien å se ressursene i hvert enkelt 
menneske. Denne delen av innspillet er derfor ikke tatt inn i teksten.  

- Diakonien er et ledd i kirkens sendelse til verden (Missio Dei), med utgangspunkt i 
troen på den treenige Gud og «bygger (ikke bare) på at Gud ble menneske i Jesus 
Kristus». 

o I arbeidet med planen er det lagt vekt på forenkling av språket. Første 
leddsetning om kirkens sendelse til verden (Missio Dei) er derfor ikke tatt inn. 
At diakoni «bygger på troen på den treenige Gud» er tatt inn i teksten i tillegg 
til det som stod: at diakonien bygger på at Gud ble menneske i Jesus Kristus. 

- Den hellige ånd både skaper og styrker troen 
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o Setningen er endret i tråd med innspillet. 

- diakoni er nestekjærlighet i praksis og ansvar for å forvalte skaperverket 
o Dette innspillet nevner to av fire dimensjoner ved diakonien. Innspillet anses 

derfor som allerede dekket i planen. 

- det knyttes en forbindelse til kirkens visjonsformulering «Mer himmel på jord» 
o I arbeidet med planen er det lagt vekt på at den skal være så tidløs som mulig. 

Visjonsformuleringen er derfor ikke tatt inn, men foreslås tatt inn i et 
eventuelt forord som skrives av Kirkerådets direktør.  

 


