
Reformasjonsmarkeringen i Norge
 

NÅDE
«Nåde» er kjerneordet i reformasjonen. Den 
norske kirke har valgt dette ordet som gjen-
nomgangstema for reformasjonsmarkeringen i 
2017. Inspirert av Det lutherske verdensforbund 
(LVF) vil vi synliggjøre nåden på tre områder: 
Hva nåde innebærer i Guds forhold til oss, i 
vårt forhold til hverandre og i vårt forhold til 
skaperverket. 

1517 - 2017

FRELSEN  
ER IKKE TIL SALGS

– Guds frelse er gratis
             
Reformasjonen har gitt oss 
Bibelen, gudstjeneste, sal-
mesang og trosopplæring på 
morsmålet. Slik kan alle ha 
direkte tilgang til Guds ubetin-
gede nåde.

Nåde: Gud er en nådig gud

MENNESKER  
ER IKKE TIL SALGS

– hvert menneske er skapt i 
Guds bilde
          
Menneskeverd og mennes-
kerettigheter står på spill i 
dagens verden. Derfor er dette 
et sentralt arbeidsfelt for kirker 
på alle kontinenter. 

Nåde: Slik Gud viser nåde 
mot oss, skal vi vise nåde mot 
hverandre

SKAPERVERKET  
ER IKKE TIL SALGS 

– miljøet må beskyttes
          
Gud har gitt menneskene i 
oppdrag å forvalte jorda til alles 
beste, etter hans bud. Det gjør 
klimarettferdighet til et viktig 
innsatsområde for kirken.

Nåde: Jorden roper etter vår 
nåde 

Hvorfor markere reformasjonsjubileet i Norge?
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble star-
ten på reformasjonen − som førte til omfattende endringer i kirke og samfunnsliv.
2017 vil bli markert av lutherske kirker over hele verden, men også av andre kirkesamfunn. 
Jubileet gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det sentrale i kristen tro, og om hvilken betyd-
ning lutherdommen/protestantismen har hatt − og fortsatt har − i det norske samfunnet. Refleksjon 
omkring reformasjonen og lutherdommens kjerne kan bringe viktige perspektiver inn i arbeidet 
med fornyelsen av Den norske kirke og dens oppdrag.



Hvordan markere reformasjonen 
i Den norske kirke?
• Reformasjonen har i 500 år hatt enorm betydning for kirken, 

kulturlivet og samfunnslivet for øvrig. Det bør avspeiles i marke-
ringer som favner vidt i kreativitet og et mangfold av kulturtrykk, 
og som stimulerer til både akademisk og folkelig refleksjon og 
nytenkning.

• Vi ønsker oss feiring, markeringer og aktiviteter i lokale menig-
heter og lokalsamfunn over hele landet. Sentralt initierte tiltak 
skal være nasjonale og konsentreres om noen få viktige begi-
venheter.

• Vi oppfordrer til å etablere lokale eller regionale reformasjonsut-
valg i menigheter og bispedømmer. Disse bør samarbeide med 
andre kirkesamfunn og med relevante partnere i lokalsamfunnet, 
som utdanningsinstitusjoner, kulturliv, organisasjoner, biblioteker, 
kommuner og media.

Organisering
• Den norske kirke har nedsatt en hovedkomité for reformasjons-

markeringen. Komiteen ledes av preses og gir overordnede fø-
ringer for markeringen i Den norske kirke. Kirkerådet har ansvar 
for nasjonale tiltak, og for å koordinere regionale og lokale tiltak 
i den grad det er hensiktsmessig. Den norske kirke samarbeider 
nært med Norges Kristne Råd, Det lutherske verdensforbund og 
det internasjonale økumeniske fellesskapet.

Ressurser
• Kirkerådet og Norges kristne råd vil legge ut ressurser til refor-

masjonsmarkeringen på nettsiden www.reformasjon2017.no
• Nettsiden vil ha oversikt over arrangementer i forbindelse med 

reformasjonsmarkeringen over hele landet, både i regi av Den 
norske kirke, økumeniske samarbeidstiltak og markeringer i de 
ulike kirkesamfunnene i Norge.

• Det lutherske verdensforbund har en egen nettside om reforma-
sjonsmarkeringen: http://2017.lutheranworld.org/

Kontaktperson i Kirkerådet: 
Vidar Kristensen, 
e-post: vidar.kristensen@kirken.no
Tlf. 23 08 12 07 / 95 77 75 25
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