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Utbildningsmaterial i missiologi

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas motion 2019:23 i vilken föreslås att Svenska kyrkan ska
framställa ett utbildningsmaterial i missiologi som kan användas för såväl anställda
som förtroendevalda i Svenska kyrkan.
Utskottet konstaterar att mission är en del av församlingens grundläggande uppgift
och att det redan nu finns material som väl uppfyller det som efterfrågas i motionen.
Utskottet föreslår därför kyrkomötet att motionen ska anses besvarad med vad
utskottet anfört.
Till betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att motion 2019:23 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Motionens förslag
Motion 2019:23 av Kjell O Lejon m.fl., Utbildningsmaterial i missiologi
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att det tillskapas ett utbildningsmaterial i missiologi, tillämpligt för anställda och förtroendevalda i Svenska
kyrkans församlingar, för att i en nationell satsning skapa förutsättningar för att höja
kunskapsnivån om den fjärde aspekten i församlingarnas grundläggande uppgift, att
utöva mission.

Bakgrund
I såväl 4 § i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan som 2 kap 1 § och inledningstexten
till andra avdelningen i kyrkoordningen anges att församlingens grundläggande
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I
samband med 2013 års kyrkomöte behandlades fyra motioner 2013:1–4 om den
grundläggande uppgiften. Organisationsutskottet noterar i sitt betänkande 2013:3 att
den grundläggande uppgiften är skriven i singularis vilket betyder att det handlar om
en uppgift som i sig består av fyra huvuddelar. I likhet med Läronämnden konstaterar
utskottet i sina överväganden att den grundläggande uppgiften är utformad för att ge
utrymme för lokal och regional tillämpning. Utskottet menar att det är en styrka att
det i Svenska kyrkan finns ”utrymme för mer än en kyrkosyn, vilket i sin tur skapar
utrymme för en variation av människosyn och kunskapssyn.”
I den första avdelningen av kyrkostyrelsens skrivelse 2019:1 Verksamhet och
ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2020–2022 definieras närmare hur
Svenska kyrkan ska vara ett redskap för att räcka evangelium genom ord och handling.
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Svenska kyrkans tolkning är att alla döpta har till uppgift att tillsammans förkunna
”budskapet om tro, hopp och kärlek; om förlåtelse, försoning och nåd, så att människor
får lära känna Jesus och ta del av evangeliets tröst, livsmod och kraft”. Det grundläggande förhållningssättet är att uppdraget är holistiskt i mission och diakoni, där det
sker i en god ekumenisk relation med andra kyrkor i en världsvid gemenskap.
Sedan 1910 vid världsmissionskonferensen i Edinburgh om ”världens evangelisering i vår generation” fram till 2018 i Kyrkornas världsråds (KV), missionskonferens
i Arusha har missionsperspektivet behandlats i ett stort antal dokument och konferenser i den ekumeniska rörelsen. I KV:s missionsdokument från 1982, Mission och
evangelisation: Ett ekumeniskt dokument, var Missio Dei (Guds Mission) det viktigaste budskapet. 2012 antog Centralkommittén för KV missionsdokumentet Tillsammans för livet – mission och evangelisation i en värld i förändring. Dokumentet togs
fram med bred ekumenisk förankring från såväl den romersk-katolska kyrkan som
den evangelikala rörelsen.
Även i Lutherska världsförbundet (LVF) har mission och missionsuppdraget
behandlats vid ett flertal tillfällen och i flera dokument. Det viktigaste bidraget från
LVF, som fortfarande är aktuellt, är dokumentet Mission i kontext som antogs år 2004.
Den senaste skriften i ämnet mission och missiologi publiceras nu i september
2019 och är Sveriges kristna råds (SKR) och Svenska missionsrådets (SMR), studieoch utbildningsmaterial Berörd. Studiematerialet avser att stimulera, bredda och
berika missionssamtalen i kyrkor och samhälle i Sverige. Skriften är resultatet av en
studieprocess som startade 2014 och i den har det funnits ett brett deltagande från
Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Ortodoxa kyrkan samt Uppsala universitet, Lunds universitet och
Södertörns högskola.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att motion 2019:23 ska anses besvarad med
vad utskottet anfört.
Utskottet konstaterar att mission är en del av församlingens grundläggande uppgift.
Kyrkomötet har genom åren vid ett flertal tillfällen behandlat motioner om mission.
Vidare noterar utskottet att det såväl i Svenska kyrkan som i det vidare ekumeniska
sammanhanget finns material och rapporter som anknyter till mission och evangelisation samt missiologi.
Studie- och utbildningsmaterialet Berörd har sammanställts genom SKR och SMR
med ett brett ekumeniskt deltagande, som även inkluderar Svenska kyrkan. Även om
materialet har bredare ansats än vad som efterfrågas i motionen, torde det väl uppfylla
det som efterfrågas. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att motion 2019:23 ska anses
besvarad med vad utskottet anfört.
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På Ekumenikutskottets vägnar
Katarina Glas, ordförande

Stig Lundberg, sekreterare

Beslutande: Katarina Glas, ordförande, Gun Eriksson, Ulla Löfven, Agneta Brendt,
Klas Corbelius, Christian Bonde, Johan Garde, Celina Falk, Karin Nodin, Jan Wahn,
Camilla Berard Granström, Jan Olov Sundström, Madelaine Erlandsson, Anders
Nihlgård och Christina Pettersson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Erik Vikström, Veronica Litström, Britas
Lennart Eriksson, Roland Samuelsson, Ulla Birgersdotter, Stig Axelsson, Erik
Ringheim, Åsa Ingårda, Niklas Larsson, Linnea Bjuhr, Kåge Johansson, Birgitta
Axelsson Edström, Anders Novak och Caroline Åkerhielm.
Biskoparna Fredrik Modéus och Sören Dalevi har deltagit i utskottets överläggningar.
Reservation
Jag reserverar mig mot Ekumenikutskottets beslut att motion 2019:23 ska anses
besvarad med vad utskottet anfört till förmån för motionen.
Vi vet sedan tidigare och har även här på kyrkomötet blivit påminda om att
kunskap om och närhet till Svenska kyrkan kraftigt minskat under många årtionden.
Socialiseringen in i kyrkan är inte längre självklar. Mission är inte något som enbart
behövs långt borta utan i vår omedelbara närhet.
Jag menar att Svenska kyrkan behöver ett eget studiematerial i missiologi så att vi
i församlingarna kan dela med oss av evangeliet att Gud blivit människa i Jesus
Kristus och därigenom bidra till att fler människor får lära känna Jesus som sin frälsare
och vän.
Motionen bifalls inte med motiveringen att den redan är besvarad, alltså att det
redan finns studiematerial i ämnet.
Som ett exempel på sådant material pekar man på den nyutkomna boken "Berörd".
Jag uppfattar inte att dess syfte är att utbilda församlingar i missiologi utan ett exempel
på receptiv ekumenik där man inbjuds till samtal kring vad mission kan vara i ett
ekumeniskt sammanhang.
Om det finns fler studiematerial för Svenska kyrkan, avsedda för församlingarna i
ämnet önskar jag att det ges en sammanställning på dessa.
Christina Pettersson
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