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Generelle overveielser vedrørende Det Livssynsåpne Samfunn 

 

 

Snertingdal menighet hilser med glede ”Det livsssynsåpne samfunn” velkommen, og støtter 

hermed Gjøvik kirkelige fellesråd (GKF) rundt denne betraktning. På den andre side er det 

ting ved rapporten, som Snertingdal menighet (SM) mener er betenkelig, fordi man i noen 

tilfeller fra demokratisk side av overkjører det religiøse menneske. Før vi her i Snertingdal 

fremhever noen eksempler, vil vi si noen ord rundt religion som sådan.  

 

I rapporten fra NOU hefter Snertingdal Menighet (SM) seg især vet, at NOU introduserer en 

liberalisering av religion i Norge. 

 

Utkastet fra NOU vitner især om to ting, dels en sekularisering av Norge som sådan og dels en 

frihet man kan forvente i et samfunn, som regjeres demokratisk. 

 

Så langt så godt. SM ønsker ikke demokratiet og det frie valg som hører med til et fritt 

tenkende menneske med ytring frihet til debatt. Vi er heldigvis et åpent og fritt land, der 

mennesker kan tenke hva de vil og treffe beslutninger og valg i overensstemmelse med 

landets love. 

 

Og dette er kanskje problematikken rundt rapporten. For rapporten tar utgangspunkt i det 

frie menneskes religiøse valg i et demokratisk samfunn. I forlengelse av slik problematikk, 

henstiller SM til ex Luther CA XVI, der det er en forskjell på kirken og de borgerlige forhold – 

tanken om de to regimenter, dvs. Guds rike og det verdslige rike.  

 

Det er Snertingdals menighets samstemmende oppfattelse, at religion er en naturlig del av 

menneskelivet og slik har det bestandig vært. Demokratiet er derimot en relativ ny ordning i 

menneskets historie, og den form for demokrati vi er kjent med i dag, har kun eksistert ganske 

få år. 
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Snertingdal menighet stiller i likhet med GKF spørsmål til NOU’s  definisjon av religion. På 

side 86 i rapporten fra NOU beskrives religion som å ”bestå av det et menneske mener om de 

største spørsmålene i livet” og ”ha oppfattinger om menneskets plass i tilværelsen og en 

holdning til sentrale etiske spørsmål.” Vi her i Snertingdal er overbevist om, at slik definisjon 

også passer veldig godt inn i andre sammenheng, ex vil Epikur, Platon og Aristoteles’ etikk 

uten problem passe fint inn i slik definisjon. Felles for alle av disse tenkere er, at religion ikke 

er et emne som sådan, snarere blir det vår måte å leve på i overensstemmelse med etiske valg.  

 

Snertingdal menighet henviser i stedet til ex Jung, som kunne argumentere empirisk for felles 

religiøse riter uavhengig av kulturer – de såkalte arketyper.  

 

I en moderne tid, der det finnes mange valgmuligheter, trenger mennesket også et ståsted. Vi i 

Snertingdal tror, at mennesket per definisjon er religiøst, fordi vi søker identitet på tvers av 

denne verden. Gjennom mange år har TV vist en programserie om noen mennesker, som 

søker identitet. Programmet handler om et menneske, som søker et familiemedlem. Det 

viktigste for person er å få vishet, hva er det skjet med det menneske jeg søker, lever det, eller 

er det gått bort? 

 

Etter d. 22 juli 2011 oppsøkte især mange unge mennesker landets kirker i deres sorg og 

fortvilelse. Dette er utmerket bilde på tapt identitet, nemlig at når denne verden ikke mer gir 

menig og alt oppleves som kaos, da søker vi tilbake til det som bestandig har været og det som 

alltid består – det religiøse. Hva det er som gjør dette har vi ikke noe fasit på, vi kan kun 

registrere, at mennesker er som laksen, vi søker den elv vi engang ble utgytt i. 

 

Vi er blitt veldig flinke på mange ting i dag, men det er stadig ting vi ikke kan forklare, 

håndtere eller kontrollere. 

 

Ovenstående blir derfor et emne, når man foreslår å frata selv registrerte trossamfunn 

vigselretten. Å la seg vigsle religiøst betyr faktisk, at man ønsker å bli vigslet til og ved 

evigheten, det som bestandig har været, og det som alltid består. Man opphøyer kjærligheten 

til noe mer enn noe som er timelig og forgjengelig, man anerkjenner kjærligheten som 

skapelse og liv. Å la seg vigsle borgerlig vil aldri bli mer enn en offentlig erklæring, å vigsle seg 
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religiøst er en erklæring til kjærligheten som skapelse. Å frata mennesker muligheten i å 

vigsle seg religiøst, er å overkjøre menneskers frihet til selv å definere livet deres. 

 

Det samme problem oppstår i forbindelse med en gradvis avvikling av nåværende ordning 

rundt fengsels- og institusjonsprester. Ligger et menneske for døden på et sykehus spør 

mennesket naturligvis ikke til en terapeut eller psykolog. Et menneske som trenger samtale i 

forbindelse med alvorlig sykdom søker ikke psykisk hjelp, men forståelse, trøst og samtaler 

om livet, døden og det ukjente. Terapi og psykologi er sinnets leger, men når man er syk og 

kanskje ligger for døden, så er det ikke psykisk gjenoppbygging man trenger. Man ser ikke 

tilbake, slik at man skal kunne fungere i samfunnet igjen – nei, det forholder seg faktisk 

omvendt, man ser frem mot det som skal komme, der man er alene og ikke skal lenger skal 

samvirke med andre.  

 

Vi underkjenner ikke vårt samfunns profesjonelle terapeuter, leger osv. Men vi ønsker noe 

fokus og forståelse for, at man i et demokratisk samfunn skjønner betydningen av religion. 

Det er vår oppfattelse, at mennesket per automatikk søker en forståelse av livet. Selv folk fra 

HEF søker forståelse og identitet i livet, tro har mange ansikter. 

 

Med dette innspill ber vi om å ha fokus på, at religion er noe mer enn kultur, etikk og historie. 

Religion er alt annet enn det, religion er vår fortelling med det som vi er en del av, søker, men 

ikke lar seg forklare. 

 

Vi støtter i øvrig GKF i, at myndigheten over gravferdsforvaltningen blir i fellerådet og ikke 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 


