Kirkefellesskap mellom De nordiske lutherske stift
-Norsk oversettelse av det offisielle, engelskspråklige dokumentet, ved Thor Henrik With.

Med dette dokumentet erklærer Misjonsprovinsen i Sverige (Missionsprovinsen i Sverige), Det evangelisklutherske misjonsstiftet i Finland (Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta / Evangelisk-lutherska
missionstiftet i Finland) og Det evangelisk-lutherske stift i Norge kirkefellesskap og gjensidig samarbeid.

Bakgrunn
Bakgrunnen for dette dokumentet dannes av den kirkehistoriske realitet med grunnlag i en åndelig arv som vi
deler, med røtter i den vestlige kirkes middelalderlige tradisjon, den lutherske reformasjon og vekkelsene i de
siste århundrene. Denne felles virkelighet i våre stift kan man først og fremst finne i vårt lutherske teologiske
grunnlag, var liturgiske tradisjon og vår ordning med bispeembete. På samme måte har de tre stiftene stått i
en sammenliknbar «kirkekamp» i de sekulariserte nordiske folkekirker når det gjelder spørsmål knyttet til
kristen lære og etikk. Den nåværende åndelige og kirkerettslige krisesituasjon har også ledet til
sammenlignbare løsninger og handlinger. Gudstjenestefellesskap (koinoniai) som er uavhengige av
folkekirkene er blitt opprettet på ulike steder i de nordiske land, for å samles rundt Guds Ord og alterets
sakrament. Det har også blitt nødvendig å ordinere nye prester for disse menighetene. Denne utviklingen har
ledet til fremkomsten av nye, uavhengige stift i Sverige (6. september 2003), i Finland (16. mars 2013) og i
Norge (20. april 2013). Et nært samarbeid mellom disse stiftene har funnet sted ved bispevielsene i Göteborg
(5. februar 2005), i Tromsø (24. mars 2012) og i Helsinki (4. mai 2013).

Felles grunnlag
Vi tror, lærer og bekjenner den bibelske tro og lære som finnes i de profetiske og apostoliske skrifter i Det
nye og Det gamle Testamente, og som er uttrykt i oldkirkens tre hovedbekjennelser, nemlig Den apostoliske,
Den nikensk-konstantinopolitanske og Den athanasianske trosbekjennelse, og i Den uforandrede
augsburgske bekjennelse, som er rett og bindende forklart i alle bøker som ble innlemmet i Den lutherske
kirkes Konkordiebok. Vi fastholder det prinsippet som vår overordnede rettesnor, at alle lære, praksis og liv
må prøves, utføres og innrettes i samsvar med Guds Ord.
Slik det var for reformatorene, er det felles mål for virksomheten vår å proklamere Kristi forsonende gjerning
og nådens evangelium for menneskers evige frelse. Vi ønsker å bygge et menighetsliv som stemmer overens
med alle Kirkens syv kjennetegn, de som Marin Luther lærte, og å avvise all villedende og falsk lære og
lærere som motsier bekjennelsen.

Kirkelig fellesskap
Vi ser oss selv som del av den «ene, hellige, alminnelige og apostoliske kirke». Kristi kirkes virkelighet og
enhet forplikter oss og kaller oss til en synlig enhet på vår felles bekjennelses grunn. Fordi våre stift har en
tilstrekkelig læremessig enhet seg imellom, og fordi vi er sammen om et felles bekjennelsesmessig grunnlag
og praksis, har vi gjensidig alter- og prekestolfellesskap mellom våre stift. Dette fellesskap kommer fremfor
alt til syne ved ordinasjon av prester og ved bispevielse, der representanter fra hvert bispedømme tar del.

Samarbeid
Hvert bispedømme handler og tar selvstendige avgjørelser i samsvar med sin egen konstitusjon. I tillegg til
det åndelige fellesskap, er det midlertid et åpenbart behov for samarbeid og samhandling mellom stiftene. De
nordiske lutherske stifts bispemøte er det organ som leder slikt samarbeid. Bispemøtene finner sted minst to
ganger om året for å diskutere spørsmål knyttet til liv, lære, mellomkirkelige forbindelser og kirkerett i
stiftene, og biskopen i vertsstiftet fungerer som møteleder. Bispemøtet kan ta stilling til aktuelle spørsmål,
om det så ønsker, men det kan ikke ta avgjørelser som binder det enkelte stift. Bispemøtet arbeider for å
etablere ulike former for samarbeid både mellom menighetslemmer, prester og menigheter, til alles beste og
til alles åndelige sunnhet.
Vi bekjenner troens sanne enhet og det kirkelige fellesskap mellom oss. Denne åndelige virkelighet forplikter
hvert stift til å informere hverandre om sine handlinger og avgjørelser, å be for hverandre, å oppmuntre
hverandre til et liv som samsvarer med bekjennelsen og å holde vårt åndelige fellesskap høyt på alle vis, så
vi sammen bygger Kristi kirke i de nordiske land.
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