Kyrkomötet
Läronämndens yttrande 2016:9y

Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och
utjämningssystem

Läronämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2016:6
Läronämnden ser inga läromässiga hinder för att skrivelsens förslag genomförs.
I inledningen till kyrkoordningens andra avdelning beskrivs församlingarnas
identitet:
Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den
primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och
mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i
tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och
skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för
och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.
Den lokala församlingen är den grundläggande manifestationen av vad det innebär
att vara kyrka eftersom det är där evangeliet förkunnas, sakramenten förvaltas och
en gemenskap församlas (Den augsburgska bekännelsen, artikel VII). Kyrkorummet
är till för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift. Det är ett
helgat rum vilket betonas i inledningen till kyrkoordningens tionde avdelning
Kyrkobyggnader:
Kyrkans erfarenhet visar att det behövs särskilda kyrkorum, avskilda
för att tjäna församlingens gudstjänstliv, även om det inte är nödvändigt
med särskilda lokaler för att Guds folk ska kunna samlas till gudstjänst.
De helgade kyrkorummen är över hela landet ett tecken på Guds
närvaro.
Gudstjänstlivet är en omistlig dimension av församlingens grundläggande uppgift.
Det kommer till uttryck både som allmän gudstjänst och i de kyrkliga handlingarna
vid livets avgörande skeden. Om ett visst kyrkorum inte behöver användas för detta
ändamål, utan gudstjänst kan firas i en annan av församlingens kyrkor, finns inga
hinder för att skrivelsens förslag genomförs.
Svenska kyrkan består av församlingar och stift som är förenade i ett trossamfund med nationella organ. När äganderätt till en kyrka enligt skrivelsens förslag
ska överlåtas från en församling är det lämpligt att detta sker till trossamfundet
Svenska kyrkan. Samtidigt är det avgörande, som uttryck för vår kyrkosyn, att
ansvaret för kyrkobyggnadens upplåtande och övrig förvaltning läggs på stiftet som
en av kyrkans två pastorala nivåer.
Läronämnden noterar att beslutet att överlåta en kyrkobyggnad till trossamfundet
Svenska kyrkan inte innebär att det upphör att vara ett invigt kyrkorum om inte
särskilt beslut fattas om detta.
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