Ln 2018:14y

Kyrkomötet

Läronämndens yttrande 2018:14y

Svenska kyrkans hållning till böneutrop

Läronämndens yttrande över motion 2018:21
I sitt yttrande Ln 1997:1 behandlade Läronämnden frågan om religionsfrihetens innebörd:
Det är från lärosynpunkt angeläget med en kontinuerlig reflektion över
religionsfrihetens innebörd och tillämpning i den aktuella samhällssituationen. Som läronämnden framhöll i sitt yttrande Ln 1993:5 har religionsfriheten två sidor, nämligen dels individens frihet från tvång och frihet
att välja, dels de religiösa gemenskapernas frihet att leva och arbeta. Det
är samhällets uppgift att tillgodose religionsfriheten ur båda aspekterna.
Tyngdpunkten i 1993 års yttrande lades på den senare aspekten. Läronämnden framhöll att riksdagen bör utforma lagstiftningen så, att varje
kyrka och samfund kan förstås och få möjlighet att leva och arbeta utifrån
sin identitet och självförståelse.
Kyrkoordningen betonar att vi är kallade att ”söka Guds tilltal i mötet med varje
människa oavsett religiös tradition” (inledningen till kyrkoordningens 14:e
avdelning). Detta betonas också i det internationella ekumeniska dokumentet Charta
Oecumenica: ”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” (punkt 12).
Det är den kristna kyrkans uppgift att förkunna evangelium i ord och handling.
Läronämnden understryker att detta inte står i motsättning till andra trosutövares rätt
att utöva sin tro. En kristen identitet kan fördjupas i mötet och dialogen med människor av annan tro.
Uppsala den 31 augusti 2018
På Läronämndens vägnar
Antje Jackelén, ordförande

Jenny Sjögreen, sekreterare
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