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Sammendrag  

 

Høsten 2012 sendte Kirkenes verdensråd (KV) dokumentet «The Church – Towards a 

Common Vision» ut på høring blant medlemskirkene. Dokumentet er utarbeidet av KVs 

troskommisjon etter en mangeårig prosess blant kirkene. Teksten ble også presentert på 

KVs generalforsamling i Busan, Korea, høsten 2013.  

 

I samarbeid med Mellomkirkelig råd (MKR) ble dokumentet oversatt til norsk og utgitt i 

Norges Kristne Råds (NKR) skriftserie. NKR inviterer alle til grundig studium av teksten. 

I forordet til den norske utgaven skriver Søster Else-Britt Nilsen, leder i NKR:   

 

«I innledningen fastslås det at man nå tar «for seg noe av det som mange anser 

som de vanskeligste sakene kirkene står overfor». Det gjelder både å overvinne 

gjenstående hindringer og å kunne leve ut kirkelig fellesskap som en Guds gave. 

Det dreier seg om vår forståelse av selve Kirkens vesen. Målet er å tilby en 

”konvergenstekst”, det vil si en tekst som ikke uttrykker full enighet på alle 

punktene som tas opp, men som allikevel er mer enn bare en vei til videre 

studium. Dermed avsluttes en intens periode med økumenisk refleksjon om 

kirkebegrepet som begynte for snart 20 år siden.» 

 

I selve dokumentet oppfordrer KV sine medlemskirker til i tillegg å sende inn 

refleksjoner og svar på følgende spørsmål:  

 

• I hvilken grad reflekterer denne teksten deres kirkeforståelse? 

• I hvilken grad representerer denne teksten et grunnlag for vekst i enhet mellom kirkene? 

• Hvilke tilpasninger eller fornyelser av kirkelivet utfordrer denne teksten deres kirke til å 

arbeide for? 
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• I hvilken utstrekning er deres kirke i stand til å etablere nærere forbindelser med andre 

kirker som kan slutte seg til beskrivelsen av Kirken i denne uttalelsen for sin egen del? 

• Hvilke sider av Kirkens liv innbyr til mer drøfting, og hva slags råd kan deres kirke 

gi til det pågående arbeidet i Faith and Order på kirkeforståelsens område? 

 

Høsten 2012 sendte MKR KVs høringsbrev og dokumentet til Teologisk nemnd for 

drøfting. Teologisk nemnd drøftet dokumentet og dets sentrale økumeniske betydning og 

anbefalte at en bred høringsprosess finner sted blant fakulteter, utdanningsinstitusjoner og 

bispedømmer. På bakgrunn av høringen i Norge bør et samlet høringssvar utarbeides på 

vegne av Dnk og vedtas av Kirkemøtet. Høringssvaret bør utarbeides på engelsk.  

 

I utgangspunktet er fristen for høringssvar satt til 31. desember 2015. Etter konsultasjon 

med troskommisjonen i KV har Dnk likevel fått utsatt frist for levering av sitt høringssvar 

til etter Kirkemøtet i 2016. Dette er for å kunne gjennomføre en bred og grundig hørings-

prosess før endelig behandling og vedtak av høringssvar kan finnes sted på Kirkemøtet. 

 

Teologisk nemnd foreslår følgende tidsplan for en høring i Dnk:  

 

Innen 1. april 2014 utarbeides et følgebrev til dokumentet som kan gi interne 

høringsinstanser hjelp til å studere dokumentet og vurdere relevante problemstillinger. 

Dokumentet sendes på høring til fakulteter, kirkelige utdanningsinstitusjoner, Bispemøtet 

og bispedømmer med høringsfrist 1. november 2014. Teologisk nemnd sammenstiller 

svarene og utarbeider utkast til samlet høringssvar våren 2015. Utkast til høringssvar fra 

Dnk behandles i MKR og Kirkerådet høsten 2015. Endelig forslag til høringssvar 

oversendes Kirkemøtes for vedtak i april 2016.  

 

Forslag til vedtak  

 
1. MKR ber om at KVs dokument «Kirken – På vei mot en felles visjon» sendes ut på 

en bred intern høring blant bispedømmer i Dnk, fakulteter og kirkelige 

utdanningsinstitusjoner.  

 

2. MKR ber Teologisk nemnd om å utarbeide forslag til høringssvar til Kirkenes 

verdensråd basert på innkomne svar fra den interne høringen. MKR ber om å få 

forslaget til behandling på sitt møte i september 2015. 
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