
Kirken kan ikke stille seg likegyldig  
Vi lever i en situasjon som preges av overhengende fare for at livsmulighetene på jorden skal bli 

ødelagt. Denne fare er især knyttet til kapprustningen som innebærer at det finnes stadig større legre 

av kjernefysiske våpen i verden. 

Det er en del av kirkens oppgave å kjempe for menneskers fremtid og for livets ukrenkelighet. 

Derfor kan ikke kirken stille seg likegyldig overfor den skjebnesvangre utvikling som finner sted i 

vår verden og den fortvilelse og nød som legger seg tungt inn over menneskene i dagens situasjon 

Bispemøtet vil oppfordre de enkelte menigheter til et sterkere engasjement i forskjellige former for 

fredsskapende arbeid. Kirken må vise ydmykhet overfor sin egen rolle i arbeidet for fred. Den bør 

være innstilt på å lytte og lære av andre som også er engasjert av arbeidet for å bygge ut og trygge 

freden i vårt samfunn. Kirken forvalter ikke noen standardløsninger på alle menneskelige konflikter, 

men den kan peke på det som i særlig grad kan motivere for et sant og ekte fredsengasjement, 

nemlig troen på Gud som Skaper og forpliktelsen til å bøye seg under Guds vilje. Kirkens fremste 

oppgave er å arbeide med denne etiske dimensjon i fredsarbeidet. Kirken er satt inn i verden som et 

forsoningens tegn. I denne verden finnes det mange splittende og ødeleggende tendenser. Bibelen 

ser ufreden i verden som et resultat av menneskenes synd og ondskapens herredømme iblant oss. 

Kirken er derfor opptatt av årsakene til krig og fred. På en særlig måte bidrar kirken til å formidle 

håpet om fred gjennom bønnen. Kirken utøver en kontinuerlig fredstjeneste gjennom sin misjon, 

sine bønner i gudstjenesten og i den enkeltes bønneliv. Bønnen rører ved Guds allmakts krefter og 

setter hans fredsvilje i verk i menneskenes hjerter og i vår verden. Derfor må bønn for fred være et 

sentralt anliggende for alle kristne og for alle menigheter i Den norske kirke. 

 

(Fra bispemøtets uttalelse våren -83 «Kirken og freden»)  


