
 
 

Kyrkomötet 
Mot 2021:51 

 
Kyrkomötet 
Motion 2021:51 
av Elisabeth Sandlund m.fl. 
 
Nätverk för mission  
 
 
 
Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta initiativ till ett nätverk för 
anställda och frivilliga i kyrkan som arbetar med evangelisation bland muslimer i syfte 
att inventera och sammanställa erfarenheter i en resursbank. 

Motivering 
Svenska kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor att komma till tro på Jesus 
Kristus. I vår tid går okunnighet om vad det innebär hand i hand med stor nyfikenhet. 
Det gäller inte minst personer som kommit till Sverige från andra länder och med 
annan religiös bakgrund. 

Runt om i Sverige möter anställda och frivilliga i församlingarna människor som 
definierar sig som muslimer. Vissa är varmt troende och utövande, andra det som kan 
kallas ”kulturmuslimer”. Dialogen mellan kyrkan och islams företrädare är viktig och 
måste föras i kärleksfull och uppriktig anda. Men det förtar inte det faktum att 
muslimer bosatta i Sverige samtidigt utgör ett missionsfält. Intresset för vad kristen 
tro innebär är stort, inte minst bland sådana som flytt från samhällen där de upplevt 
förtryck från religiösa makthavare. 

Att presentera kristen tro för en muslim ställer speciella krav på en kombination 
av lyhördhet och tydlighet. Inte minst viktigt är det att ha klart för sig vad som förenar 
de abrahamitiska religionerna – men också vad som skiljer dem åt. Fler måste få 
uppleva den unika glädje och nåd som erbjuds genom Kristi och den helige Andes 
verk och som konvertiter vittnar om. 

På många håll har erfarenheter, goda och mindre goda, gjorts de senaste åren. Det 
är dags att skapa former för ett kunskapsutbyte som kan inspirera och vägleda och att 
bygga upp en lättillgänglig resursbank så att hjulet inte behöver uppfinnas gång på 
gång. Ett första steg är att starta ett nätverk för intresserade anställda och frivilliga. 
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