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En synodal Kirke 

Fællesskab, deltagelse og mission 
 

Vi står foran dig, Helligånd, mens vi samles i dit navn, med dig alene til at vejlede os. Føl dig 

hjemme i vore hjerter. Lær os vejen, vi skal gå og hvordan vi skal følge den. Vi er svage og 

syndige; lad os ikke fremme splid. Lad ikke uvidenhed føre os ad den forkerte vej eller 

ensidighed påvirke vore handlinger. Lad os i dig finde vor enhed, så vi sammen kan rejse mod 

det evige liv og ikke må afvige fra sandhedens og retsindighedens vej. Alt dette beder vi dig om, 

du, som virker alle steder og til alle tider, i fællesskab med Faderen og Sønnen, nu og i al 

evighed. Amen.1 

 

”Guds kirke er sammenkaldt til Synode”.i Sådan åbnes det forberedende dokumentii til bispesynoden 

oktober 2023. Vi kaldes sammen for at starte en fælles rejse – en rejse, der gerne skulle blive både til en 

gave og en opgave. 

Denne tekst er et forsøg på at sammenfatte de to centrale dokumenter til brug i synodeprocessen: Det 

forberedende dokument og håndbogen (Vademecum) iii.2 Derudover indeholder den til sidst en kort 

beskrivelse af, hvordan den synodale vej skal foregå i Bispedømmet København.  

Synoden skal løbe i tre overordnede faser: bispedømmefasen fra oktober 2021 til august 2022, derefter 

en fase, der foregår på hvert af kontinenterne, bl.a. Europa i 2022-23 og endelig selve bispesynoden, der 

starter i Rom oktober 2023.  

Formålet med den første fase af den synodale rejse er at skabe en bred høringsproces. Den skal 

inkludere den rigdom af oplevelser, som hele gudsfolket har, dvs. lægfolket, de gudviede, diakoner og 

præster samt biskopper. Synodepapirerne understreger endog, at det er af afgørende vigtighed, at de 

fattiges og marginaliseredes stemme høres, således at det ikke kun er dem, der har en rolle og et ansvar i 

Kirken, der trænger igennem.iv 

I slutningen af den første fase skal hvert bispedømme udarbejde et fælles dokument til brug i den videre 

proces. Men det er ikke kun dette dokument, der er formålet med processen. Vores fælles samtale skulle 

også gerne være årsag til et nyt håb, et større fællesskab og en højere grad af deltagelse, som vil styrke 

Kirken fremover.v Selvom der skal udarbejdes et dokument til brug i den videre proces, så er formålet 

selve samtalen og den gensidige inspiration ved at lytte til hvad Helligånden siger til hver troende. 

Konteksten 
Kirken er i sin natur synodal, dvs. at alle vi troende deltager i Kirkens liv og mission. Hvordan vi 

udlever denne synodalitet, vil altid afhænge af den historiske virkelighed, vi lever i. Fx er vi midt i, eller 

måske på vej ud, af en pandemi. Et kort øjeblik blev vi mindet om, at vi alle er i samme båd, og at vi 

 
1 Adsumus Sancte Spiritus, bøn til Helligånden brugt under Andet Vatikanerkoncil, se 

https://www.synod.va/en/documents/adsumus.html. 
2 For nemheds skyld medtages hovedsageligt referencer til synodedokumenterne. Der citeres således ikke til de 

bagvedliggende dokumenter. Ønsker man at finde frem til dem henvises til synodedokumenterne. 

https://www.synod.va/en/documents/adsumus.html


2 
Forfatter: Synodekoordinatorgruppen 

ikke kan frelse os selv. Men samtidig har pandemien vist os, at der findes store uligheder i verden, og 

den understreger, at den menneskelige families medlemmer ofte adskilles af høje mure.vi 

Et andet vigtigt nutidigt element er den krise, som Kirken er ramt af i sin midte. Mindreårige og sårbare 

personer har oplevet, at præster og gudviede mænd og kvinder har udsat dem for forfærdelige overgreb. 

Det har vist os, at hele Kirken er kaldet til at finde ud af hvordan man kan håndtere en kultur, der er 

gennemsyret af en form for autoritetsudøvelse, der kan give grobund for overgreb.vii 

Endelig oplever vi, at vi kristne ofte lever vores tro i adskilte grupper uden at tale sammen. Hvis vi 

ønsker at åbne døren for en fremtid for Kirken, som er i overensstemmelse dens mission, nemlig at 

forkynde frelsens budskab for alle, bliver vi nødt til at begynde en proces, hvor alle får mulighed for at 

tale – en proces, der indebærer at vi lytter til hinanden.viii 

Synode 
Ordet synode stammer fra det græske synodos, af syn- (sammen) og -hodos (vej).ix Synode betyder altså 

sammenkomst eller samling, en fælles bevægelse i den samme retning. I præsentationen af synoden 

bliver vi mindet om, at Jesus er den vej, vi skal følges ad (Jeg er vejen, sandheden og livet, Joh. 14, 6) 

og at synode, at gå sammen ad den vej, som Jesus er, er den måde Kirken bør leve og handle på.x 

Med ordet synode forstås traditionelt, at paven indkalder biskopperne til et fælles møde – en 

bispesynode. Men ordet synode kan også bruges i lokale sammenhænge, hvor Kirken som fællesskab 

mødes for at drøfte dens aktuelle liv. Det gjorde vi bl.a. i Danmark i 1969, hvor biskop Hans Martensen 

indkaldte til synode. Et af resultaterne af den synode var, at der i Danmark blev oprettet lokale 

menighedsråd og et landsdækkende pastoralråd. 

Ordet synodalitet bruges til at udtrykke Kirkens natur, hvor hele gudsfolket er involveret og har ansvar 

for Kirkens liv og mission.xi Synodalitet er altså et udtryk for Kirkens modus vivendi et operandi, dvs. 

Kirkens måde at være kirke på. Synodalitet opstår, fordi vi alle sammen, høj som lav, gennem dåben 

deler samme værdighed og kald til at være aktive deltagere i kirkens liv. Synodalitet er altså ikke et 

tilvalg, men et udtryk for Kirkens natur. xii 

Udtrykket ”den synodale vej” bruges om den proces, som vi nu begynder – sammen og med 

inddragelse af alle troende – som forberedelse til bispesynoden i Rom i oktober 2023. 

Med den synodale vej og bispesynoden 2023 beder paven biskopperne om at lytte til alle de troendexiii, 

fordi helheden af de troende, præster, gudviede og lægfolk, ikke kan fejle, når det kommer til 

trosspørgsmål.xiv 

Dette skal ikke forstås således, at den synodale vej er en demokratisk proces baseret på 

flertalsbeslutninger. Som udgangspunkt har alle troende det samme på hjertet; nemlig udspredelsen af 

evangeliet. Der bør derfor ikke opstå interessekonflikter. I stedet er biskopperne kaldet til at undersøge 

og lytte til, hvad Helligånden siger til Kirken ved, med et åbent hjerte, at lytte til hele Guds folket.xv 

I dette lys er formålet med den synodale vej at vi som ét samlet Guds folk lytter til, hvad Helligånden 

siger til Kirken. Det gør vi for det første ved sammen at lytte til Guds ord i Skriften og i Kirkens 

Tradition. Og dernæst ved at lytte til hinanden og især til dem, der står i periferien af fællesskabet.xvi 

Alle kristne er kaldede til at deltage i den synodale vej. Ingen – uanset deres religiøse tilhørsforhold – 

bør udelukkes fra at dele deres perspektiv og erfaringer, hvis de ønsker at hjælpe Kirken til at søge efter, 

hvad der er godt og sandt.xvii 
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Synodedokumenterne minder os også om, at når vi kun lytter til dem, der tænker som os, er udbyttet 

begrænset. Derfor skal synoden foregå i en ånd af dialog, hvor mennesker mødes på tværs af meninger, 

for det er dér, vi oplever den omvendelse, vi alle har brug for.xviii 

Bibelske referencer til forståelse af den synodale vej 
Det forberedende dokument præsenterer to nytestamentlige scener til forståelse af og meditation over 

den synodale vej: Den første er ”fællesskabsscenen”, som er den måde hvorpå Jesus gang på gang 

åbenbarer sig selv, og som vi genfinder i de fire evangelier. Den anden er scenen fra Apostlenes 

Gerninger, kap. 10, med Peter og Cornelius i hovedrollerne. Den scene lærer os, hvordan Ånden taler 

til os. 

”Fællesskabsscenen”xix 

Når Jesus åbenbarer sig i Evangelierne, sker det i fortællinger, hvor tre aktører er involveret: Jesus, 

folkemængden og apostlene. Jesus er ”hovedrolleindehaver”. Han tager initiativet til handlingen, taler, 

handler og tilbyder udfrielse fra det onde og omvendelse til håb. Hans opmærksomhed er særligt vendt 

mod synderne og de fattige, dvs. dem, der er adskilt fra Gud og ringeagtet af fællesskabet. Budskabet 

om frelsen kan ikke forstås uden at have øje for Jesus’ konstante åbenhed over for det størst mulige 

publikum, ”folkemængden”. Evangeliets budskab er ikke kun rettet mod en lille udvalgt gruppe, men 

mod alle mennesker. 

Blandt Jesu følgere er også apostlene. De dukker op på scenen, ikke fordi de er blevet omvendt eller 

helbredt, men fordi Jesus fra begyndelsen har kaldt dem. De er kaldede til et embede, der skal bringe 

velsignelse og fællesskab; deres rolle er ikke at sætte hindringer for folkemængdens møde med Jesus, 

men tværtimod at gøre det let for dem at møde Ham.  

Ifølge det forberedende dokument er alle tre aktører (Jesus, apostlene og folkemængden) nødvendige 

for, at Kirken kan udleve sin natur. Er Jesus fraværende, er Kirken blot en kontrakt mellem apostlene 

og folkemængden, som uundgåeligt bliver til et politisk spil, hvor den åndelige dimension mangler. 

Uden apostlene, som modtager deres autoritet fra Jesus, og som er inspirereret af Helligånden, vil 

båndet til den evangeliske sandhed blive brudt, og folkemængden lærer blot om en mytologiske figur, 

”Jesus”. Endelig, uden folkemængden, vil apostlenes relation til Jesus blive til en sekterisk religion. 

Endelig er der en fjerde aktør på denne scene, som på djævelsk vis konstant frister til adskillelse mellem 

de tre aktører. For at bekæmpe denne modstander må de andre aktører konstant modtage kaldet til 

omvendelse. Det ser vi et eksempel på i en anden nytestamentlige scene, der illustrerer synodalitet, 

nemlig scenen med Peter og Cornelius (ApG, kap. 10). 

Peter og Cornelius – en dobbelt omvendelsexx 

Hedningen Cornelius modtager englens budskab om at sende bud efter Peter, der opholder sig i Jaffa. I 

Jaffa nægter Peter at dræbe og spise urene dyr selv om Herren i en drøm kalder ham til at gøre netop 

det. Kaldet strider imod hans religiøse identitet, som én der er særligt udvalgt og dermed adskilt fra 

andre mennesker. Mens Peter overvejer, hvad han skal gøre, kommer Cornelius’ tjener til ham. Peter 

følger ham og forstår, at det er Ånden, der kalder ham til at lade sine kulturelle og religiøse kategorier 

bag sig. Han accepterer at spise med hedningene og anerkender, at intet menneske er uværdigt i Guds 

øjne. At Gud har kaldet Peter betyder ikke, at han er Guds foretrukne men derimod, at han skal tjene 

alle. Ligesom Cornelius bliver omvendt i denne scene og dermed hele hans familie og husholdning, 

bliver Peter omvendt og bringer denne omvendelse videre til apostlene ved koncilet i Jerusalem. 

Inspiration til den synodale vejxxi 
Den synodale vej skal på én gang være oplyst af Ordet, være rodfæstet i Traditionen og forankret i 

gudsfolkets konkrete liv. Formålet er, som nævnt ovenfor, ikke blot at nå frem til et resultat, men også 
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et middel til at nå det andet mål: at omvende det kristne fællesskab. En synodal kirke er på en fælles 

rejse. Derfor må vi spørge os selv: ”Hvordan foregår denne fælles rejse, i dag i vores lokale kirke og 

hvilken vej inviterer Ånden os til at gå for at vokse på vores fælles rejse?”xxii 

Denne fælles rejse har to aspekter, der begge bør være del af den synodale proces:  

1. Som Kirkens interne liv, der involverer alle troende: lægfolk, gudviede, præster og biskopper, 

men også relationer til og fælles initiativer med brødre og søstre fra andre kristne 

trossamfund.xxiii 

2. Som gudsfolkets rejse sammen med hele den menneskelige familie. Det omhandler hvordan 

Kirken forholder sig til andre religioner, men også involvering i samfundet samt 

samfundsorganisationer og -grupper.xxiv 

For at fremme samtalerne forslår synodedokumentet ti temaer, som kan udforskes i synodeprocessen:xxv 

1. Hvem er ledsagerne på denne synodale rejse, formelt og uformelt? 

2. Hvordan lytter vi med et åbent sind og hjerte, og hvem lytter vi til? 

3. Hvordan kan vi fremme en fri og autentisk kommunikation, og hvem taler? 

4. Hvordan inspirerer og leder bøn og liturgisk fejring vores ”rejse sammen”, og hvordan fremmer 

vi alle troendes aktive deltagelse i liturgien? 

5. Hvordan kaldes de døbte til at deltage i Kirkens mission? Hvordan støttes den enkelte til at 

udleve sin tjeneste i samfundet som en mission? Hvordan træffes beslutninger relateret til 

missionen og hvem tager dem? 

6. Hvor og i hvilken form finder dialog sted i vores lokale kirke? Hvordan håndteres 

holdningsforskelle, konflikter og vanskeligheden ved dialog? Hvordan går Kirken i dialog med 

og lærer af andre samfundssektorer? 

7. Hvilke relationer har vi med brødre og søstre fra andre kristne trossamfund? 

8. Hvordan praktiseres inddragelse og medansvar i den synodale vandring?  

9. Hvordan fremmer vi medinddragelse i beslutningsprocesserne i Kirkens hierarkiske 

fællesskaber? 

10. Hvordan danner vi mennesker, især dem med ansvar inden for de kristne fællesskaber, således 

at de bliver i stand til at ”rejse sammen”, lytte til hinanden og indgå i dialog? Hvordan kan vi 

forstå dynamikken i den kultur, vi lever i, og hvordan den påvirker vores måde at være kirke på? 

Den synodale vej i bispedømmet København 
Ved afslutningen på første fase af synodeprocessen skal koordinatorgruppen for denne proces 

sammenfatte resultaterne af processen til et dokument, der bliver offentliggjort og sendt til Den nordiske 

Bispekonference. Det er vigtigt at huske, at det ikke er selve dokumentet men derimod processen, som 

er formålet med den synodale vej. Derfor stopper den synodale vej ikke, når dokumentet er afleveret; 

den skulle gerne fortsætte i Kirkens hverdag. 

For at inddrage så mange som muligt i den første fase af den synodale vej vil der være forskellige måder 

at deltage i den. En af grundpillerne i den er, at alle menigheder vil modtage et oplæg til en 

høringsproces, som menighederne selv tilrettelægger. Der vil blive udnævnt en kontaktperson for hver 

menighed, som får ansvaret for at opsummere resultaterne af høringsprocessen i et dokument på højst 

tre sider. 

Det samme vil gøre sig gældende for de forskellige grupper i den udenlandske sjælesorg samt for bl.a. 

ordensamfundene og katolske lægmandsbevægelser. 
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De katolske institutioner vil modtage en række spørgsmål, som de inviteres til at besvare kollektivt, 

mens andre grupper vil blive inddraget ved hjælp af et spørgeskema. Det gælder bl.a. katolikker, der i 

deres hverdag på den ene eller den anden måder, er langt fra Kirken. 

Endelig vil de andre kirkesamfund i Danmark blive bedt om at besvare nogle spørgsmål om Den 

katolske Kirke i Danmark. 

I oplæggene til de forskellige grupper vil indgå en invitation og inspiration til at lade drøftelserne 

ledsage af bøn og liturgisk fejring samt af mere uformelt samvær. Som nævnt handler det om at lytte til 

Helligånden i fællesskab. Derfor må vi både bede Gud om at forene os, men også sørge for, at der er tid 

og plads til, at vi kan lære hinanden at kende. 
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