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Folkkyrkoutredning

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en folkkyrkoutredning
med syfte att såväl teologiskt som ecklesiologiskt beskriva och definiera begreppet
folkkyrka med bäring på Svenska kyrkan och föreslå tillägg och förtydliganden till
kyrkoordningen i de avsnitt där Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund och folkkyrka beskrivs.

Motivering
Enligt lag om Svenska kyrkan (1998:1591) är Svenska kyrkan en öppen folkkyrka.
Folkkyrkobegreppet har dock en mycket undanskymd plats i kyrkoordningen. Endast
vid ett tillfälle nämns begreppet uttryckligen samt ges en knapphändig definition och
det är i inledningen till Sjätte avdelningen: Kyrkotillhörighet där det står i andra stycket:
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla
evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, för den sökande
och tvivlande likaväl som för den trosvisse, för den som har hunnit
kortare likaväl som den som hunnit längre på trons väg.
Folkkyrkobegreppet är här tillämpat på den enskilda medlemmen och ges ingen
närmare definition varken teologiskt eller ecklesiologiskt. Invändningen skulle kunna
vara att beskrivningen av Svenska kyrkan som folkkyrka återfinns implicit i kyrkoordningens övriga texter och bestämmelser samt att kyrkoordningen med dess
bestämmelser och inledningar ger en begränsad bild av Svenska kyrkans tro och liv. I
detta fall handlar det dock om lag som reglerar Svenska kyrkans verksamhet och att
då varken återfinna folkkyrkobegreppet eller dess definition i inledningen till Första
avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund eller i inledningen till Andra avdelningen: Församlingarna är graverande och anmärkningsvärt.
Folkkyrkobegreppet är förvisso inget lätt begrepp att definiera och förhålla sig till.
Det har som begrepp en relativt kort historia i Svenska kyrkans liv men har spelat en
betydande och viktig roll för såväl det svenska samhället som för kyrkans självförståelse.
De senaste decenniernas förändringar som Svenska kyrkans skiljande från staten, en fortgående sekularisering och ett allt mer mångreligiöst samhälle har också inskärpt behovet
av att utveckla och omdefiniera folkkyrkotanken. Därför är behovet stort att på nytt
erövra och definiera begreppet utifrån den kontext som idag är Svenska kyrkans som ett
fritt och självständigt trossamfund samt presentera visioner och perspektiv för framtiden.
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