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Kyrkomötet 
Läronämndens yttrande 2021:5y 
 
Religionsdialog och mission 
 
 
 
Läronämndens yttrande över motionerna 2021:15, 2021:23, 2021:29, 2021:44 och 
2021:51 
 
Kristna tror på en treenig Gud: skapare, frälsare och livgivare. 

De apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelserna inleds alla med tron 
på en enda Gud, som har skapat himmel och jord. Därför är det angeläget för kristna 
att föra dialog med gudstillbedjare i olika traditioner. 

Bekännelsen till Jesus Kristus är kyrkans hjärtpunkt. Kristnas kallelse är att göra 
honom känd, trodd och älskad. När trosbekännelsen beskriver Sonen som ”av samma 
väsen som Fadern” säger detta att tron på Jesus Kristus är förbunden med tron på Gud 
som skapare av alla människor.  

Den heliga Anden kan ge sig till känna även i andra religiösa traditioner. Därför 
mognar Andens frukter (Galaterbrevet 5:22–23) också utanför kyrkans sammanhang. 
Samtidigt finns det anledning att vara vaksam, eftersom det finns livsfientlig religio-
sitet både i och utanför kristna sammanhang. 

Utvecklingen i Svenska kyrkan när det gäller relationen mellan mission och dialog 
är en del av en bred rörelse i den globala kristenheten som syftar till att förena kärleken 
till Kristus med tron på Gud som skapat alla människor.  

Detta betonas exempelvis i det internationella ekumeniska dokumentet Charta 
Oecumenica, undertecknat av företrädare för de stora kyrkofamiljerna i Konferensen 
för europeiska kyrkor (KEK) och Romersk-katolska kyrkan genom Europeiska 
biskopskonferensernas råd (CCEE):  

Vi förbinder oss  
– att erkänna människors och gruppers religions- och samvetsfrihet och 
verka för att de såväl individuellt som gemensamt, privat som offentligt, 
får utöva sin religion eller livsåskådning inom ramen för gällande 
rättsregler,  
– att vara öppna för samtal med alla människor av god vilja, att fullgöra 
gemensamma angelägenheter tillsammans med dem och vittna för dem 
om den kristna tron. 

Begreppet ”mission” har använts på olika sätt i historien. I sitt yttrande Ln 2018:3y 
med hänvisning till Ln 2014:8y skriver läronämnden: 

Kyrkan är redskap för Guds sändning som tar sig uttryck i församlingens 
uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och 
mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i 
tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och 
skapelsen återupprättas. Detta är grunden för den missionsstrategi som 
ska förverkligas i varje församling och som tydliggörs i församlings-
instruktionen. Den utarbetas i samspel mellan stiftet och de lokala pasto-
rala områdena.  
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 Ordet mission har använts på olika sätt i kyrkans tradition. Mission 
kan beskrivas som uppdraget att delta i Guds mission, Guds verk i 
världen (Missio Dei). Ordet mission kan också användas om det mer 
specifika uppdraget att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. 

Det behöver alltså inte föreligga någon motsättning mellan att förkunna evangeliet om 
Kristus och att bejaka religionsdialog. ”En sådan dialog är inte bara förenlig med 
Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, utan även ett sätt att ge uttryck åt denna 
tro.” (Ln 2011:9y) 
 
Uppsala den 27 augusti 2021 
 
På läronämndens vägnar 
 
Antje Jackelén, ordförande 
  Cristina Grenholm, sekreterare 
 
Närvarande: Ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande, biskop Karin Johannesson, 
biskop Martin Modéus, biskop Åke Bonnier, biskop Johan Dalman, biskop Mikael 
Mogren, biskop Fredrik Modéus, biskop Johan Tyrberg, biskop Susanne Rappmann, 
biskop Sören Dalevi, biskop Eva Nordung Byström, biskop Thomas Petersson, biskop 
Andreas Holmberg, Marta Axner Ims, Teresa Callewaert, Göran Eidevall, Eva-Lotta 
Grantén, Håkan Möller, Jesper Svartvik och Mikael Winninge. 


