
Luthersk spiritualitet III 

Luthersk selvforståelse og det praktiske 

menighetsliv 



Levende lutherske 

lokalmenigheter 

• Liturgi, lære, ledelse og lekfolk 

• Kirkens økumeniske bekjennelse forutsetter 

en liturgisk og sakramental spiritualitet 

– fysiske manifesteringer 

– tradisjonsbundne metaforer 

• CA 7: Et gudstjenestereferat 

• Liturgisk konservatisme er saklig 

nødvendig 



Forholdet mellom form og 

innhold 

• Kontekstualisering og stedegengjøring 

– Viktig - kirken skal ikke isoleres fra samfunnet 

• Men form og innhold kan ikke skilles! 

– Måten budskapet formidles på er en del av 

budskapet 

– Formspråket må styres av troens og 

åpenbaringens egenart 

– Utilitarismens problem 



Liturgiens forankring i tid og sted 

• Menighetens hovedgudstjeneste er søndag 

morgen 

– som feiring av Jesu oppstandelse 

• Kristenhetens mest destruktive spørsmål: 

– Skal vi gå i kirken på søndag? 

• Må forutsettes som en urokkelig prioritering 



Kirkevekst og markedstilpasning 

• Viktig å nå videre ut! 

• Men OOBE-prinsippet er problematisk 

– Out Of the Box Experience 

• Alt skal fungere med en gang 

– Da lager en gudstjeneste på premissene til dem 

som sjelden er der 

• Eksempel: Syndsbekjennelsen i den norske 

liturgireformen 



Den læremessige forankring 

• Viktig, men sekundær 

• Troens grunnspråk er bønnens og liturgiens  

• Læren skal hverken relativiseres 

– erfaringsorienterte vekkelser 

– ensidig karismatiske menigheter 

– utilitaristisk kirkeveksttenkning 

• Eller absolutteres 

– fundamentalisme 

– kreasjonisme  

• Begge deler uttrykk for ånd/materie-dualisme 
og rasjonalisme 



Åndelig lederskap 

• Knyttet til liturgien 

• Guddommelig innstiftet, jfr. CA 5 

• Fleksibel utforming 

– innenfor gitte rammer 

• som har en kjønnsdimensjon 

– også embetsteologisk utilitarisme en uting 

• Også et ansvar for kirkens enhet 

– Bispeembetets særskilte oppgave 



Involvering, engasjement og 

etterfølgelse 

• Viktig å lede slik at det ikke passiviserer 

– Det troende og tenkende lekfolk 

– Jfr. CA 28 

• Kalt til takknemlighet, lovprisning og 

etterfølgelse 

– Liturgien etter liturgien 

• Kirken er apostolisk 

– Læremessig forankret, jfr. CA 7 og Apg 2,42 

– Misjonerende 



Oppsummering 

• Den liturgiske feiring av Guds nærvær er 

troens viktigste uttrykksform 

– Forutsetter en inkarnasjonsteologi som forstår 

det skapte som stedet for Guds nærvær 

• En guddommelig ordning å gi noen ansvar 

for denne feiringen 

• Skal involvere hele menigheten 

• og gi ramme og fundament for liturgien 

etter liturgien 


