Norges Kristne Råd
Handlingsplan 2017-19
En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring
Hvorfor en fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring?
Kristne og deres fellesskap rundt i verden er i dag – mer enn tidligere – klare over at selve livet er truet.
Så mange farer – særlig klimaendringer, men også fattigdom og økonomisk urettferdighet, trusler mot
helse og velferd, vold og krig – truer menneskeheten og kan tære på håpet. Nettopp derfor er alle
kristnes felles tro og forpliktelse nødvendig, hvor vi stadfester livets Gud og håpet som gis oss i Jesu
Kristi liv, kors og oppstandelse. Kristne kalles til å stadfeste, opprettholde og beskytte livet.
Dette er et økumenisk kall. Én livets Gud, ett skaperverk, én menneskehet kaller Jesu Kristi ene kirke til
forpliktelse og engasjement der hvor freden og rettferdigheten trues eller ødelegges.
Derfor kaller Kirkenes Verdensråd, et uttrykk for det verdensvide kristne fellesskap, kirker overalt til å
vandre sammen, til å anse sine felles liv, sin trosreise, som en del av fredens og rettferdighetens
pilegrimsvandring, til å feire livet sammen med andre, og til å ta konkrete skritt mot å forvandle
urettferdighet og vold.
Kristen pilegrimsvandring: En trosreise
Helt siden Abram og Sarais tid (1 Mos 12:1-3) og siden Kristus kalte sine disipler (Mark 1:17-18) har
Guds folk vært på vandring.
Når vi reflekterer over at Gud befridde Israels barn fra Egypt, og over deres årlige reise til Jerusalem ved
påsketider, gjenkjenner vi Jesus selv som en pilegrim som gikk opp til Jerusalem for å overgi seg selv i
kjærlighet for verdens skyld. Vi er hans følgesvenner.
Som disipler av Jesus, den omreisende helbrederen, har vi kristne til alle tider og overalt reist, ikke bare
på en individuell ferd mot innsikt eller tilgivelse, men sammen, mens vi har støttet og lært av hverandre,
møtt fremmede og overvunnet farer, latt våre hjerter åpnes stadig mer av Åndens tilskyndelser og de
nye horisontene som kommer til syne i evangeliets budskap om Guds rike.
Pilegrimsvandring handler om å forlate sin komfortable og sedvanlige sfære for å søke Gud og Guds rike
på nye måter, i nye kontekster og på nye steder. Kristen pilegrimsvandring har alltid lagt til rette for en
sterkere identifisering med Jesus selv, og med våre medvandrere.
Forente kirker for rettferdighet og fred
Kristne og kirker har alltid engasjert seg i arbeid for rettferdighet og fred, fra det omsorgsfulle
fellesskapet i menighetslivet til diakonien og den institusjonaliserte menneskekjærligheten som
gjennomsyrer samfunnet, til det globale virket som talsmenn som taler til samvittigheten i møtesalene i
internasjonale forhandlinger. Det som skiller ut denne rettferdighetens og fredens pilegrimsvandring er
kallet til å påta seg denne tjenesten sammen, i enhet, til å se våre kirker som et globalt fellesskap som
søker forsoning iblant oss selv og forvandling av verden.
Det å søke fred med rettferdighet – en «rettferdig fred» – er en forlengelse av den historiske,
økumeniske søken etter kristen enhet. «Kirkens enhet i koinonia kan ha noe å tilby en verden i rask
oppløsning ... Det skulle aldri ha vært et spørsmål om enten enhet eller rettferdighet. Det burde ha vært
et tilfelle av ‘både og.’ Det var Gud som elsket verden og satte kirkens agenda ...» (Desmond Tutu).
På bibelsk grunnlag tegner rettferdig fred et bilde av en tilstand av autentiske og bærekraftige relasjoner
med Gud og i verden: Rettferdig fred i samfunn, mellom nasjoner og folk, i økonomiske relasjoner, og
med naturen. «Rettferdig fred er en ferd inn i Guds formål med menneskeheten og hele skaperverket, i
tillit til at Gud vil ‘lede våre føtter inn på fredens vei’ (Luk 1:79)» (fra «Ecumenical Call to Just Peace»).
En pilegrims åndelighet
Selv trenger vi også forvandling. Som individer og som kirker blir også vi forandret, fornyet og forvandlet
ved å involvere oss med og lære fra dem blant oss som lever i fattigdom, de marginaliserte, folk og
samfunn i randsonen, og andre hvis liv vi deler og hvis arbeid vi tilslutter oss. I deres ansikt møter vi
Jesus. Gjennom slike behov oppdager vi muligheten for kreative, nye måter å delta på i Guds kommende
rike på jord. I nye partnerskap med andre kirkesamfunn og konfesjoner, samt med folk av annen tro og
med sivilsamfunnsorganisasjoner, opplever vi at ånden som gir liv og bærer det, virker her i verden.

Invitasjonen til pilegrimsvandring er derfor også en oppfordring til et levesett og en fredens og
rettferdighetens forvandlende åndelighet. Fredens og rettferdighetens gave innfører et levesett som
reflekterer menneskets deltakelse i Guds kjærlighet til verden. Det er ikke bare å ville ha fred eller å
«samtykke til et sett av ideer om Guds plan for verden. Å være Guds freds tjenere krever at vi inntar
Jesu Kristi sinnelag (jf. Fil. 2:5)» ved å «regelmessig og på en dyp måte tre inn i samvær med den
treenige Gud, langs veiene Kristus har lagt for oss. Det er dette nærværet i Gud som gjør det mulig for
oss å bli var Guds arbeid i vår verden» (fra «Ecumenical Call to Just Peace»).
Det å møte det sårbare, og det å befinne seg på et sårbart sted og bli sårbar overfor andre, er å bli
renset for sine egne fordommer, paradigmer og prioriteringer – avkledd for å møte Gud og Guds eget mål
for verden. Det er en livsforvandlende reise, en omvendelse til andres behov og Guds visjon.
Hvordan delta i denne fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring?
Som enkeltpersoner og i menigheter er vi i posisjon til å praktisere denne åndeligheten og til å studere
våre umiddelbare kontekster for å avgjøre hvor og hvordan vi best kan involvere oss i dens dypeste eller
mest akutte behov. Hva ser vi når vi ser rundt oss? Hvor er det menneskelige behovet som kaller på vår
oppmerksomhet, engasjement og kjærlighet? Det er her pilegrimsvandringen begynner.
Også som nasjonale eller regionale kirker har vi mandat til å fornye og flytte fokus og ressurser til våre
økumeniske forpliktelser, og slik gi menigheter ny energi, søke nye prosjektpartnere og tilpasse vårt
arbeid til andres arbeid i et koordinert forsøk på å forvandle våre gjerninger og vårt vitnesbyrd.
På det internasjonale, tverrkonfesjonelle og tverreligiøse nivået kan vi høste innsikt og forpliktelse fra
grasrotnivå for å forbedre og forvandle våre internasjonale systemer innen jus, økonomi og helse.
Kirker og organisasjoner oppfordres også til å slutte seg til pilegrimsvandringen til mange av Kirkenes
Verdensråds programmer, som vier seg til saker som vann, kjønnsrettferdighet, klima, matsikkerhet,
konfliktløsning og fredsskaping, atomnedrustning, global helse, menneskerettigheter, barns velferd,
utdannelse, retts- og fengselssystemer, og rasisme.
Vi tror at det å koble åndelighet, økumenisk solidaritet og åpenhet for nye partnerskap med konkrete
tjenester og påvirkningsarbeid vil gi oss en dypere forståelse for Guds arbeid i verden og gi troen vår nytt
liv.
Vi tror at Kristus kaller oss til å leve og vandre sammen i forsonet fellesskap, slik at verden får se og tro
at rettferdighet og fred er mulig fordi det er Guds gave til verden. Den ene Gud, den hellige og udelte
treenighet, kaller oss til å vitne sammen som kristne pilegrimer om den hellige og rettferdige fred.
Bli med på pilegrimsvandringen!
Vi vandrer sammen!
Vi ber sammen!
Vi arbeider sammen!
Kirker og deres partnere er kalt til å fullende den bibelske visjonen om rettferdighet og fred. For «hva
krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud»
(Mika 6:8).

Økumenikk
Økumenikk – som springer ut fra helheten i det bibelske budskapet – er å arbeide mot alle former for
atskilthet og splittelse slik at Guds forsonte fellesskap kan bli synlig i hele oikoumene, i alt det skapte.
Slik holdes arbeid for kristen enhet, evangelisering og engasjement for fred, rettferdighet og vern om
skaperverket sammen, som integrerte elementer i en økumenisk agenda fordi alt er respons på Guds kall
til liv i fellesskap og forsoning.

Fundament
NKR er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og
bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den hellige ånd – som skaper, frelser og livgiver.

Visjon
Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.

Hensikt
Å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og
samhandling, gjennom å:










fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne kirker og
trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: "Må de alle være ett"
fremme forståelse for kristen tro, moral og kultur i samfunnet og styrke kristent nærvær i det
offentlige rommet
fremme samarbeid om kirkens misjonsoppdrag lokalt, nasjonalt og globalt
fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter, både i lovgivning og praksis på alle
plan
arbeide for å bryte ned barrierer mellom mennesker og skape rettferdighet og fred
arbeide for å verne skaperverket mot ødeleggelse for at alle kan erfare livets fylde
ivareta medlemmenes felles interesser overfor det offentlige og å være et kontaktledd og bistå
medlemmene i felles spørsmål av juridisk og forvaltningsmessig art i forhold til det offentlige
medvirke internasjonalt til å skape og utvikle gode relasjoner mellom kristne trossamfunn
delta i økumeniske organisasjoner og i interreligiøse organer og sammenhenger, samt
representere rådet i disse.

Verdier






Åpenhet og respekt: NKR viser genuin respekt for ‘den andre’ uavhengig av teologisk ståsted
og kirkelig tradisjon. NKR er åpen for den gode samtalen om tro, liv og tjeneste og legger til rette
for møter mellom mennesker med ulikt teologisk og religiøst ståsted. NKR har en lyttende
holdning overfor medlemssamfunnene som likeverdige slik at representanter for disse opplever et
anerkjennende og inkluderende fellesskap som styrker samhørigheten mellom kristne i Norge.
NKR bidrar gjennom sin åpenhet til at organisasjonen oppleves som tilgjengelig og nær, med lave
terskler for å søke kontakt og bistand.
Engasjert og handlende: NKR preges av glede over å tilhøre det verdensvide felleskapet av
kristne kirker og bidrar til å utløse entusiasme og handlekraft. NKR er en lyttepost som tar
omgivelsene på pulsen og utfordrer til solidarisk tjeneste og offervilje. NKR er tilgjengelig og
stiller opp for medlemssamfunnene og tilbyr relevant hjelp og bistand både når det etterspørres
og når man identifiserer behov.
Troverdig: NKR bygger relasjoner og opptrer på en troverdig og kompetent måte i møte med
medlemmer og samarbeidspartnere. Med troverdighet forstår vi at det er sammenheng mellom
ord og handling, mellom de verdier og holdninger organisasjonen er tuftet på og hva omverdenen
opplever i møte med organisasjonen. NKR preges av respektfull omtale av personer, kirker og
organisasjoner og av åpne holdninger i arbeidet med saker og medvirker til at ulike stemmer blir
hørt. NKR fremstår med relevant kompetanse som gir organisasjonens tydelighet tyngde.

Strategisk plan
#

NKR skal ta aktivt del i samtaler om kirkens misjonsoppdrag og formidling av kristen tro,
lokalt, nasjonalt og globalt




#

NKR skal være en tilrettelegger for åpne og fleksible nettverk som fremmer samarbeid
mellom kirker, organisasjoner og institusjoner



#

Etablere kontakt og samarbeid med organisasjoner og institusjoner på sammenfallende
interesseområder (integrering, fredsengasjement, klima, religion og utvikling, tros- og
livssynspolitikk, lokaløkumenikk, vold og overgrep)
Styrke bruken av sosiale medier, blant annet ved å utarbeide nye nettsider

NKR skal være en pådriver for å fremme økumenikk og interreligiøs dialog og samhandling,
lokalt, nasjonalt og globalt








#

Arrangere årlige kirkeledermøter om kommunikasjon av kristen tro i vår tid, samt løfte dette
temaet i andre sammenhenger
Delta på WCMEs misjonskonferanse i Tanzania i mars 2018, i samarbeid med NORME
Benytte reformasjonsmarkeringen som en anledning til samtaler om kirkens misjonsoppdrag

Arrangere en årlig lokaløkumenisk erfaringskonferanse og økumenisk fagdag på MF
Utarbeide en lokaløkumenisk verktøykasse
Følge opp det interreligiøse samarbeidet i STL og oppmuntre lokalmenigheter til å delta i lokale
interreligiøse dialoger og andre samarbeidsprosjekt
Arbeide for kontakt med flere migrantmenigheter, blant annet ved å arrangere en årlig
pinsefestival
Legge til rette for nasjonale og lokale kurs i økumenikk
Koordinere arbeidet med fire årlige samlinger om temaer innen bistand, religion og utvikling
Koordinere arbeidet «Sammen mot overgrep», blant annet ved å arrangere en årlig fagdag

NKR skal styrke, utruste og mobilisere kirkene i Norge til engasjement og handling for å
fremme global rettferdighet – spesielt på områder som asyl- og integreringspolitikk, fred og
rettferdighet, vern om skaperverket – basert på et teologisk fundert engasjement for
menneskerettighetene og i samarbeid med andre relevante aktører



Arrangere en årlig Global uke med fokus på moderne slaveri
Styrke kompetansen og engasjementet mot moderne slaveri i medlemskirkene




Arrangere konferanse om religion og inkludering i samarbeid med Islamsk Råd Norge
Ha dialog med det politiske miljøet og UDI med særlig fokus på konvertittutfordringer og
ureturnerbare flyktninger, blant annet gjennom UNE, UDI og Landinfos nettverk for religiøse
aktører
Følge kritisk med på myndighetenes asyl- og integreringspolitikk for å bidra til en mer human
politikk, blant annet gjennom Asylpolitisk Forum sammen med andre aktører på området










Være kontaktpunkt for organisasjonene i Kirkelig Fredsplattform
Delta i Forum for miljø og utviklings fredsgruppe
Videreføre kontakten med kirkerådene i Great Lakes, Sudan/Sør-Sudan og FOCCISA
Delta i Great Lakes-nettverket og Forum for Sudan og Sør-Sudan sammen med relevante
bistandsaktører
Være med i Ecumenical Network for Sudan & South Sudan i regi av Kirkenes Verdensråd
Videreføre prosjektet «Churches, Gender & Human Rights»
Delta i den norske styringsgruppa for Ecumenical Accompaniment Program for Palestine and
Israel




Følge opp det økumeniske og interreligiøse samarbeidet om klima og miljø
Arbeide for flere grønne menigheter og menigheter som har retningslinjer for etisk handel



Legge til rette for markeringer av Menneskerettighetssøndagen, Martin Luther King Jr-dagen,
Kvinnenes internasjonale bønnedag, Den internasjonale bønnedagen for fred, Den internasjonale
dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, Bønneuken for kristen enhet, De forfulgtes søndag,

Skaperverkets dag/periode, Den internasjonale flyktningdagen, FN-dagen, Den europeiske antislaveridagen
#

NKR skal være en konstruktiv aktør i arbeidet med utforming av ny tros- og livssynspolitikk
og forvaltningen av gjeldende lovverk på området





#

NKR skal legge til rette for teologisk dialog som fører til økt innsikt og gjensidig forståelse,
også om de vanskelige spørsmålene






#

Arrangere og delta i temamøter og seminarer alene og i samarbeid med relevante partnere
Levere skriftlige innspill til departementet på ulike temaområder som er relevante i utformingen
av ny samlet lov om tros- og livssynssamfunn.
Utarbeide høringssvar på forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn
Utarbeide høringssvar på stortingsmelding om helhetlig tros- og livssynspolitikk

Avholde styresamtaler om klimapsykologi, ekklesiologi, kirke, teologi og politikk, åndelig vær
varsom-plakat, tilstandsrapport for Kirke-Norge, trosfrihet og likestilling (herunder foreta en
kartlegging av praksis og policy i forhold til kvinneandel i styrer medlemskirkene) og kirkens
fredsmandat
Gjennom NTSF gjennomføre samtaler om teologiske forståelser av helbredelse og praksiser med
forbønn for syke og fosterreduksjon/bioteknologi og etikk
Samle og utgi historier om opplevelsen av å være ‘Den Andre’
Utgi et hefte om bibelforståelse og -bruk i medlemskirkene
Fullføre dialoggruppen om likekjønnet ekteskap og gjøre erfaringene fra dialogen kjent

NKR skal arbeide for at kirkene utvikler sterkere forpliktelser og relasjoner seg i mellom




Bidra til pilegrimsvandringer med økumeniske samtaler og inntrykk
Bidra til etableringen av ortodoks forum
Fremme samtaler om og praksis med økumenisk diakoni i samarbeid med Blå Kors og andre
diakonale aktører

KONTROLLSPØRSMÅL






Fremmer dette liv i fellesskap og forsoning?
Tjener rådets arbeid og struktur til å bygge fellesskapet mellom kirkene?
Setter rådets struktur kirkene i stand til å lære hverandre bedre å kjenne?
Legger rådets arbeid opp til at alle kirkene er likeverdige bidragsytere i fellesskapet?
Har vedtak i rådet fokus på hva staben skal gjøre på vegne av kirkene eller på hva kirkene sammen
skal gjøre gjennom rådet?

