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Til menighetene, kirkelige fellesråd, prostene, biskopen og bispedømmekontorene 

 

 
 

Temagudstjenester høsten 2017 
 
31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser mot 

kommersialisering av avlat. Dette regnes som starten på det som utviklet seg til den 

lutherske reformasjonen. I 2017 vil lutherske kirker og andre kirkesamfunn over hele verden 

markere begivenheten på ulike måter. 

 

Sammen med andre lutherske kirker i alle verdensdeler har Den norske kirke valgt å sette 

søkelys på temaer som er svært sentrale for kirkene i dag: Hovedtemaet er «Nåde», med de 

tre undertemaene «Frelsen er ikke til salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og «Skaperverket 

er ikke til salgs». 

 

For å få til en markering av reformasjonsjubileet som både er landsdekkende og samtidig 

helt lokal, har hovedkomiteen for jubileet under ledelse av preses Helga Haugland 

Byfuglien tatt initiativ til at det skal holdes fire temagudstjenester i alle menigheter høsten 

2017. Dette er så endelig besluttet av Kirkerådet. Det er vedtatt egne bibeltekster for disse 

gudstjenestene, som erstatter de faste tekstene fra 1. rekke. Det vil bli utarbeidet 

ressursmateriale til gudstjenestene, for å gi hjelp til forberedelsen. Det vil også bli utarbeidet 

studiemateriell til bruk i grupper (bibelgrupper, samtalegrupper osv.) hvor en kan arbeide 

med temaene i forkant av gudstjenestene. 

 

Menigheter som ikke har gudstjeneste hver søndag, og som ikke har anledning til å 

gjennomføre de fire temagudstjenestene, må selv finne ut hvilke av gudstjenestene de har 

anledning til å gjennomføre. Det er opp til den enkelte menighet å finne en løsning som 

fungerer godt. 

 

De fire gudstjenestene blir som følger: 

 

27. august 2017 
12. søndag i treenighetstiden 

Tema: Nåden alene 

 Sal 116,1–9 

 Luk 15,11–32 

 Ef 2,1–10 (prekentekst) 

 

17. september 2017 

15. søndag i treenighetstiden 

Tema: Skaperverket er ikke til salgs 

 Salme 33,1–9 

2 Pet 1,5–9 

 Matt 7,24–28 (prekentekst) 
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15. oktober 2017 

19. søndag i treenighetstiden 

Tema: Frelsen er ikke til salgs 

 Jes 55,1–3 

 Apg 8,4–24 

 Luk 20,45–21,4 (prekentekst) 

 

19. november 2017 

24. søndag i treenighetstiden 

Tema: Mennesker er ikke til salgs 

 Sal 8,2–10  

Fil 2,3–11 

 Matt 18,1–6.10–14 (prekentekst) 
 

Reformasjonsdagen 2017 

På selve reformasjonsdagen, tirsdag 31. oktober 2017, blir det en nasjonal økumenisk 

gudstjeneste i Nidarosdomen. Men dagen er også en anledning til å lage gudstjenester i de 

andre domkirkene og i lokale kirker. Det er de faste bibeltekstene for Reformasjonsdagen 

som benyttes, men biskopene anbefaler å bruke Rom 1,16–17 som prekentekst dette året. 

 

I menigheter som ikke har gudstjeneste på reformasjonsdagen er det anledning til å skifte ut 

tekstene søndag 29. oktober 2017 (1. rekkes tekster for Bots- og bønnedag) med tekstene for 

reformasjonsdagen, men det anbefales å bruke Rom 1,16–17 som prekentekst. Det er opp til 

den enkelte menighet å avgjøre om de vil markere denne søndagen som Bots- og bønnedag 

eller som Reformasjonsdag. 

 

Særskilte prekentekster kirkeåret 2016–2017 

Det er tidligere vedtatt særskilte prekentekster for kirkeåret 2016–2017. 

 

De vedtatte særskilte prekentekstene for adventstiden 2016 og vårhalvåret 2017 står ved lag: 

3. søndag i adventstiden (11.desember 2016): Jes 35,1-10 

Fastelavnssøndag (26. februar 2017):  1 Kor 13,1–7 

5. søndag i treenighetstiden (9. juli 2017): Jer 23,16–24 

 

De særskilte tekstene som tidligere var vedtatt for 9., 15. og 20. søndag i treenighetstiden 

2017, bortfaller, slik at det disse søndagene prekes over de faste tekstene fra 1. rekke, med 

unntak av 15. søndag i treenighetstiden, da det blir temagudstjeneste. 

 

 

 

Oslo, 18.01.2016 

 

 

 

 

 

Jens-Petter Johnsen    

direktør      Paul Erik Wirgenes 

       avdelingsdirektør 
     

 


