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”Noe har gått fryktelig galt.” Slik åpner
uttalelsen som ble resultatet av Lausanne
Global Consultation on Nominal Chris -
tia nity i Roma i mars 2018.1 Dette var ikke
alt vi hadde å si etter fem intense dager
med arbeid rundt temaet, men det var noe
av det inntrykket mange satt igjen med.
Vi har en situasjon som vi ikke er fornøyd
med, og det er vi, som kirke, som har latt
det gå galt underveis. Vi drøftet noe som
faktisk angår oss, og som ikke bare er de
andres – andre kulturer, andre kirker, samt
andre teologiske forståelser – svikt eller
ut fordring. I denne artikkelen skal jeg
pre  sentere temaet og sentrale refleksjoner,
utfordringer og muligheter som ble aktua -
lisert i løpet av konsultasjonsprosessen og
i uttalelsen som ble skrevet i forbindelse
med konsultasjonen.

Konsultasjonen
Lausanne Global Consultation on Nomi -
nal Christianity ble arrangert i Roma,
Italia, 14.-18. mars 2018. Lausanne-beve-
gelsen sentralt hadde tatt initiativ til sam-
lingen, og det var franske Jean-Paul Rempp
som ledet styringsgruppa som hadde an -
svar for konsultasjonens innhold. Om -
kring 40 inviterte deltakere var til stede,
og det var forsøkt å inkludere en bredde
av bidragsytere. Alle hadde relevant faglig
og praktisk kompetanse innenfor sosiolo-

gi, teologi eller missiologi. Det var delega-
ter fra områder med ortodokse, katolske
og protestantiske kirker, og alle verdens-
deler var representert – selv om det var en
hovedtyngde av europeiske deltakere. 

Temaet nominell kristendom er ikke
nytt i Lausanne-sammenheng. Det ble
sær lig drøftet under samlinger i Pattaya i
1980 og i Storbritannia i 1998. Doku men -
 tene fra disse samlingene utgjorde deler
av grunnlaget for samtalene også denne
gangen. Likevel var det ønskelig å ikke
bare gjenta det andre hadde ment tidlige-
re, men å drøfte spørsmålet i lys av da -
gens aktuelle spørsmål og innsikt. En av
de største endringene var måten man om -
talte nominalisme blant evangelikale. Der
de tidligere samlingene først og fremst
hadde fokusert på ”de andres” utford-
ringer, reflekterte vi denne gangen særlig
over hvordan vi selv – og de vi identifise-
rer oss med – preges.

Konsultasjonens arbeidsmetode var en
veksling mellom presentasjon av forbe-
redte artikler, respons i grupper, arbeid
med uttalelsen, samt samlinger i grupper
knyttet til de ulike konfesjonelle konteks-
tene. På denne måten ble mange ulike per-
spektiver dekket, samtidig som vi kunne
oppdage en felles tråd og oppdage hvor-
dan samtalen utviklet seg i løpet av pro-
sessen. 
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Nominelle kristne
Nominelle kristne er mennesker som er
kristne i navnet, men som på ulike måter
ikke har del i hele bredden og fylden av
det å være kristen. Det kan gjelde men-
nesker som regnes som kristne i statistik-
ker, men som ikke bekjenner tro, eller
men nesker som vil definere seg selv som
kristne uten å delta i et kristent fellesskap,
ha en levende tro eller identifisere seg med
andre kristne. Konsultasjonsuttalelsen kon -
kluderer med følgende definisjon: ”People
who identify with a Christian church or
the Christian faith, but are in contradic-
tion with basic Christian principles with
respect to becoming a Christian, faith, be -
liefs, church involvement, and daily life.”

Det er krevende å definere hva det vil
si å være nominell kristen. Mange defini -
sjoner blir påstander som antyder en
mangel eller noe mindreverdig, for ek -
sem pel som det ble gjort i forrige avsnitt:
”En som kaller seg kristen, men…”,
”Definerer seg som kristne uten å…”. Det
er også en krevende oppgave å skulle vur-
dere andre menneskers tro og autentisitet,
særlig når det kommer fra den som vil
definere seg selv som innenfor. Samtidig
er dette et fenomen som helt åpenbart er
til stede i den globale kirken, og derfor
må man forsøke å finne et språk som
både respekterer enkeltmenneskers tro og
som kan peke på de utfordringer og savn
som faktisk finnes.  

Under konsultasjonen ble dette belyst
særlig fra to perspektiver, nemlig sosiolo-
gi og teologi. I den sosiologiske tilnær-
mingen gjorde Evert Van de Poll2 en ana-
lyse av former for nominalisme blant
kristne. Her utvider han en modell av
Luke Cawley3 til å inkludere kategorier
for hvordan nominelle kristne kan frem -
stå. Noe av bakgrunnen for denne model-
len er syv parametere som Van de Poll løf-
ter frem som kjennetegn ved kristne.

Disse er:

Initiation: å bli en kristen, omvendelse
/dåp
Faith: åndelig erfaring, å tro på noe

Beliefs: kunnskap, det man tror på

Church attachment: medlemskap eller
annen tilknytning

Church participation: deltakelse og
tjeneste

Spiritual life: åndelig liv

Practice in daily life: personlig og
offentlig trospraksis

Videre er kategoriene som presenteres føl-
gende; Churched: kirkemedlemmer med
sterk tilhørighet og fast deltakelse. Margi -
nal: kirkemedlemmer med vekslende til-
hørighet, deltakelse sjelden (for eksempel
ved høytider) eller aldri. Parallell: hoved-
sakelig kirkemedlemmer med liten grad
av tilhørighet og ingen eller sjelden delta-
kelse, men likevel med en grad av tilknyt-
ning til kristen virksomhet. Unaffiliated:
ikke-medlemmer med liten grad av tilhø-
righet og ingen eller sjelden deltakelse.
Dechurched: tidligere medlemmer med
liten grad av tilhørighet og ingen eller sjel-
den deltakelse. 

Målet er at denne modellen skal ta
høyde for flere elementer enn (manglen-
de) kirkedeltakelse, som ofte er det mest
brukte kriteriet for å vurdere noen som
nominelle kristne. De syv parametrene
viser at det å være kristen har mange
ulike sider, og at disse kan kombineres,
inkluderes og utelates på mange ulike
måter. Kategoriene fokuserer i stor grad
på synlig deltakelse og tilhørighet etter-
som det er det letteste å vurdere, men det
vil også være andre parametere som kan
være mulig å legge til. I oversikten over
kategoriene inkluderer Van De Poll enkel-
te praksiser som omvendelse og dåp, og
viser hvordan nominelle i alle kategorier
unntatt unaffiliated trolig vil ha en bakgrunn
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som inkluderer disse elementene. 
En særlig interessant kategori er det

som kalles parallell nominality. Dette kan
gjelde de som er aktive i kristen virksom-
het lokalt, globalt eller via internett, uten
å følge opp mange av de andre parameter-
ne som tro, kirketilhørighet eller kristent
dagligliv. De kan ha et høyt aktivitetsnivå
og sterkt engasjement for enkelte saker,
og på den måten fremstå som svært dedi-
kerte kristne. Dette er et eksempel på at
nominalisme ikke bare er en utfordring
som kan løses ved å få flere til å møte opp
i kirken, men at det dreier seg om end-
ringer på andre plan også, og at denne mål -
gruppen kan være både større og anner -
ledes enn man tror i utgangspunktet. 

Presentasjonen fra det teologiske per-
spektivet fokuserte på begrepet kristen og
hvordan det har blitt brukt helt siden Det
nye testamentets tid.4 Her ser man at be -
grepet har en rik tradisjon, samtidig som
det er langt fra det eneste som har vært i
bruk. Både i Bibelen og i kirkehistorien
videre, har begreper knyttet til familie,
fellesskap, disippelskap eller lære også
vært flittig brukt for å definere personer
som innenfor eller utenfor gruppen av
kristne. På samme måte som i den sosio-
logiske tilnærmingen, ser man at det mest
fruktbare er å lete etter en gruppe kjenne-
tegn ved kristent liv, heller enn å binde seg
til vekslende kategorier. 

I norsk kontekst har begrepet kristen
også sin egen historie og betydning. I
Nor ge i dag ser vi at det graderes flittig
(jeg er litt kristen, halvkristen, superkris-
ten), og at mange legger til eller bevisst
unngår tillegget personlig. På denne må -
ten har kristen-begrepet fått en bred be -
tydning som så må utdypes for å få en
presis avklaring. Nyansene i grader eller
personlig/ikke-personlig dreier seg om
nett opp de parametrene som vi allerede har
sett. Det kan variere hvilke parametere

den enkelte tenker på, men eksempelvis
kan noen si: ”Jeg er ikke personlig kristen,
altså.” og mene at de ikke har tro eller
aktiv kirkedeltakelse, eller andre kan si:
”Jeg er litt kristen.” og mene at de trives
med enkelte trosuttrykk men ikke vil
iden tifiseres med det større kristne felles-
skapet. 

I løpet av konsultasjonen gikk vi i sta-
dig større grad over fra å snakke om
nominelle kristne som et spørsmål om å
være innenfor eller utenfor til å se på det
som et spørsmål om retning. Er man i
bevegelse i retning kjernen av troen, eller
på vei til å fjerne seg? Denne måten å se
på saken gjør det også tydelig at nomina-
lisme som utfordring gjelder hver enkelt
kristen. Uansett hvor nær kjernen man er,
kan man være i bevegelse bort. Da kan
det være minst like alvorlig som at noen
er ”kirke fjern”, men i full fart ”innover”,
på vei mot å  søke og oppdage mer. 

Nominell kristendom som misjonsut-
fordring
Nominell kristendom er en utfordring for
misjonsarbeidet på særlig to måter: både
ved at kirken mister ressurser i form av at
mennesker som kunne engasjert seg i mi -
sjonsinnsats er passive, og ved at mennes-
ker som ikke er frelst ikke blir møtt slik
det hadde vært nødvendig, ettersom de –
av seg selv eller av andre – regnes som del
av kirken. Med andre ord er utfordringen
både en disippelgjørings- og en evangeli-
seringsutfordring. Det dreier seg i stor grad
om hvordan vi snakker om og med de
som kirken allerede har (eller tidligere har
hatt) blant sine egne. 

På denne måten blir nominell kristen-
dom en personlig sak for mange. Konsul -
ta sjonsuttalelsen slår fast at man kan
finne nominelle kristne i hver menighet,
hver konfesjon, hver teologisk retning, hver
generasjon, hver kulturell kontekst og i
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diaspora. Dette kan ta form på svært
ulike måter og oppleves som synlig i ulik
grad, men det er like fullt en utfordring.
Dermed er ikke dette bare et teoretisk
problem hos ”de andre” som ikke har gjort
det de burde, men det er noe alle kristne
menigheter bør ta inn over seg. Det gjel-
der folk vi kjenner, er i familie med, har
hatt kirkefellesskap med og engasjert oss
for misjon sammen med. 

Når saken blir så personlig synliggjør
det kompleksiteten enda mer. For hvor-
dan sier man til en venn at du frykter at
han går glipp av viktige deler av kristen-
troen? Hvordan skal en menighetsleder
for kynne slik at det utfordres til ansvar
og disippelgjøring på en forståelig måte
som ikke dytter folk bort? Hvilke for-
ventninger skal man som kirke stille til de
som er medlemmer, og hvordan skal disse
formidles? Når går tydeligheten for mye
ut over brobyggingen? 

Et annet moment som gjelder nominell
kristendom som misjonsutfordring er det
som gjelder kirkens rykte. Nominelle
kristne har fått representere kirken på en
måte som er negativt for andres tanker
om kirkens holdninger og integritet. Pas -
sive kristne har vist holdninger og hand-
linger på vegne av en kirke som ikke er
enig. Dette betyr ikke at nominell kristen-
dom har ansvar for alt galt som er gjort i
kristendommens navn, langt ifra, men det
er et faktum at nominelle kristne har fått
lov til å bli representanter for en helhet
som de selv ikke er del av, og på denne
måten har mange fått et uriktig bilde av
hva det vil si å være en kristen. 

Veier videre
Konsultasjonsuttalelsen ender i et tredelt
kall til den globale kirken fremover: kall
til bekjennelse og bønn, til disippelskap
og vitnesbyrd, og til refleksjon og hand-
ling. Dette kan ved første øyekast opple-

ves som selvsagtheter, men i forslagene
som legges frem under hvert punkt ligger
det mange strategiske råd for kirkene. 

Det er avgjørende at veien videre star-
ter med både bekjennelse og bønn. Be -
kjennelsen viser en ydmykhet overfor det
at nominalisme ikke er en utfordring som
hører til hos ”de andre”, men det angår
oss alle. Det er både ved at det gjelder
våre egne, og ved at vi kan ha forvaltet
gavene våre på en slik måte at det har ført
andre lengre bort fra kristendommen. Det
er også en bekjennelse av at det alltid er
en risiko for å dømme andre for strengt,
og en ydmykhet rundt det at det er vans-
kelig å skulle mene noe om andres tro og
kristenliv. Dette er et viktig utgangspunkt,
sam tidig som man ønsker å kunne gå
noen skritt videre, og ikke la seg stanse av
alt som har gått og kan gå galt. Her følger
kallet til bønn, og de videre punktene: det
oppfordres til å vektlegge disippelgjøring,
å forkynne evangeliet klart og konteks-
tuelt, og å plante og fornye kirker som
kan vise klart hva det innebærer å følge
Jesus. Til slutt blir enda noen konkrete
punkter løftet frem, som refleksjon,
forsk ning, evaluering av teologisk utdan-
ning og ledertrening, fokus på disippel-
skap og en fornyet forpliktelse til kreati-
vitet i evangelisering og disippelskap. 

Kallet til handling viser igjen hvor
kompleks saken er. Det er ikke en enkelt
utfordring som kan løses gjennom en teo-
logisk debatt, et program eller en kirke-
modell alene. Nominell kristendom angår
både teologi, kommunikasjon, relasjoner,
historie, generasjonsforskjeller, misjons-
strategi og mye mer. Ankepunktene varie-
rer fra kontekst til kontekst, og fra person
til person. Derfor må utfordringen også
møtes på ulike måter. På denne måten blir
det aller siste punktet i uttalelsen, som
oppfordrer til kreativitet, også svært vik-
tig. I dette kan det også bli behov for enda
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mer ydmykhet. Kreativitet krever at man
tør å tenke annerledes, å vurdere om ting
kan gjøres på en annen, bedre, måte enn
det man har gjort så langt. Dette kan
utfordre stolthet og rutine. Det kan for
eksempel være krevende for ledere å ref -
lektere over om de bør endre tradisjonsri-
ke ordninger, som i tillegg kan ha vært
svært avgjørende for deres egen trosutvik-
ling, for at man skal kommunisere bedre
til de som er på vei til å fjerne seg fra
troen. Det kan også kreve noe så enkelt,
men vanskelig, som endring i språk, tone
eller ærlighet i det kristne fellesskapet. 

I samtalene vendte vi stadig tilbake til
hvor avgjørende fellesskap kan være for å
legge til rette for levende kristendom.
Dette gjelder særlig de små, livsnære felles -
skapene, som hjelper den enkelte kristne
til å se sammenhengen mellom tro og liv.

Med en gang troen blir for fjern, høytide-
lig eller teoretisk skaper det en fare for
fremmedgjøring og en følelse av at troen
ikke er relevant for det som oppleves som
mest virkelig her og nå. De mindre felles-
skapene kan bidra til at denne forskjellen
blir mindre, og man kan oppleve at de
hverdagslige utfordringene også er noe
kristen tro har noe å si om. 

Dermed er nominell kristendom noe
som må møtes på mange nivå i kirken:
det bør tematiseres blant ledere og i stra-
tegier, menighetsledere bør reflektere og
bli utrustet til å møte saken, og hver en -
kelt kristen bør utfordres på å reflektere
over sin egen tro og retning, og på å skape
fellesskap og samtaler som legger ydmykt
til rette for at andre kan komme nærmere
Kristus, troen og tjenesten.

Noter 
1.Se The Missing ”Christians”: A Global Call. The Lausanne Rome 2018 Statement on Nominal Christianity,
pub lisert i denne utgaven av Theofilos.
2. Se https://www.etf.edu/medewerkers/evert-van-de-poll/. 
3. Se Luke Cawley, The Myth of the Non-Christian: Engaging Atheists, Nominal Christians and the Spiritual but
Not Religious (Downers Grove: Inter Varsity Press, 2016).
4. Den teologiske presentasjonen tok særlig utgangspunkt i den definisjon vi finner i Lausannepaktens paragraf
4 (https://www.lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant): 

“To evangelize is to spread the good news that Jesus Christ died for our sins and was raised from the dead
according to the Scriptures, and that, as the reigning Lord, he now offers the forgiveness of sins and the libe-
rating gifts of the Spirit to all who repent and believe. Our Christian presence in the world is indispensable
to evangelism, and so is that kind of dialogue whose purpose is to listen sensitively in order to understand.
But evangelism itself is the proclamation of the historical, biblical Christ as Saviour and Lord, with a view
to persuading people to come to him personally and so be reconciled to God. In issuing the gospel invitation
we have no liberty to conceal the cost of discipleship. Jesus still calls all who would follow him to deny
themselves, take up their cross, and identify themselves with his new community. The results of evangelism
include obedience to Christ, incorporation into his Church and responsible service in the world.”


