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Satsning på evangelisation och församlingsbyggande

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att – i samråd med biskopsmötet –
ta initiativ till en förnyad satsning på evangelisation och församlingsbyggande

Motivering
Av de sifferuppgifter som finns på Svenska kyrkans hemsida framgår att under de
senaste 25 åren har i stort sett alla siffror gått ner. De viktigaste är följande:

Andel medlemmar av befolkningen
Döpta i procent av födda
Konfirmerade i procent av alla 15-åringar
Samtliga gudstjänstbesök

1991
88,2 %
72,6 %
57,7 %
23,4 milj

2016
61,2 %
44,1 %
26,6 %
14,8 milj

Det är uppenbart att Svenska kyrkan – tillsammans med övriga kyrkor i vårt land –
befinner sig i en mycket allvarlig situation. Det är numera en minoritet av befolkningen som låter döpa sina barn och vars tonåringar konfirmeras. Kyrkogångsseden
håller på att vittra samman. Den traditionella vägen in i kyrkan: att döpas som barn,
konfirmeras som tonåring och som vuxen vara aktiv i kyrkan, fungerar sedan länge
enbart för ett fåtal.
En mindre del av de sjunkande siffrorna kan förklaras av den höga invandringen,
men det förtar inte allvaret i situationen. Svenska kyrkans uppgift är – med kyrkoordningens formulering – ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i
tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen
återupprättas” (KO inledning, 2 kap.). Av siffrorna att döma klarar Svenska kyrkan
inte av att fullgöra denna sin uppgift. Att övriga kyrkor och samfund i landet
befinner sig i en liknande situation är ingen tröst.
Det som hittills gjort nationellt, i stiften och församlingarna har inte varit
tillräckligt. Därför bör kyrkostyrelsen, i samråd med biskopsmötet, ta initiativ till en
stor satsning på evangelisation och församlingsbyggande. Detta kan lämpligen ske
genom att inrätta ett Råd för evangelisation. Till detta råd bör inbjudas ett brett urval
av personer från rörelser och sammanhang som visat att man kan arbeta evangeliserade, som EFS, aKF, ELM, Oas-rörelsen, de laestadianska fridsförbunden osv.,
och från församlingar där man lyckats bygga fungerande gemenskaper.
Uppgifterna för detta råd skulle kunna vara att komma med förslag:
♦ hur man når de nästan 40 procent av befolkningen som står utanför Svenska

kyrkan med evangelium,

Mot 2017:64

♦ hur man når de nya grupper som invandrat till landet med undervisning i kristen tro,
♦ att arbeta fram pastorala modeller för dop av vuxna,
♦ att inrätta en kvalificerad tankesmedja som kan producera material till samhälls-

debatten, typ Signum,
♦ att arbeta fram riktlinjer och material som kan användas i den nya satsning på
trosundervisning för barn, ungdomar, vuxna, anställda och förtroendevalda som
är en absolut nödvändighet.
Stockholm, Bunkeflo och Vara den 25 juli 2017
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Leif Nordlander (FK)
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