MÅNGFALDSVISION FÖR HARPLINGE-STENINGE PASTORAT
Du är människa först. I all din härlighet och besvärlighet. Vid varje möte ska vi alltid värna
människors unika mångfald. I kristen tro var vi något för Gud redan innan vi föddes till människa.

Vi är alla unika människor; med olika funktionsvariationer, ursprung eller känslouttryck. Vem vi är
och hur vi identifierar oss är kopplat till vår tillhörighet till Gud.
”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade
han dem”. (1 Mos 1:27)

I Harplinge-Steninge pastorat ska vi arbeta för en öppen människosyn där kategorisering av
människor inte har någon plats. Vi ska verka för var människas rätt att vara, bli och känna som den
människa hen är skapad till. Vår verksamhet ska bestå av medvetna val. Där vi bedriver undervisning
ska vår mångfaldsvision tydligt förankras.
”Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är
allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup”(Ps 139:13-15).
”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”. (Gal 3:27)
Det kan knappas sägas tydligare än med dessa ord av Paulus.

Vårt likabehandlingsarbete ska vara en dörröppnare och tydliggörare för var och en som tvivlar på
det egna jagets odiskutabla värde.
”Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av
dem hade grytt”(Ps 139:16).

Vi ska ge möjligheter till det goda samtalets öppenhet om likt och olikt för att undvika okunskapens
fördomar. Vårt språk ska uttrycka tillhörighet och inkluderande i trons gemenskap.
Vår kyrka ska ge förutsättningar för varje människas växt till trygghet i den egna identiteten.
Vi ska vara ett pastorat stolta över vår människosyn genom Jesus Kristus höga föredöme.
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