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Utbildningsmaterial i missiologi

Förslag till kyrkomötesbeslut
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.

Motivering
I 2 kap. kyrkoordningen beskrivs församlingens uppdrag. I § 1 fastställs att i församlingens grundläggande uppgift ingår att utöva 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 (Kap. 2 Andra avdelningen, Församlingarna, Inledning).
Hur den fjärde aspekten i församlingarnas grundläggande uppgift, att utöva mission,
beskrivs och fullgörs, är av vitalt intresse för varje levande kyrka och bör vara
naturligt kopplat till den kristna kyrkans stora missionsuppdrag som Jesus förmedlade
till sina lärjungar i Matt. 28:18‒20 genom den så kallade missionsbefallningen:
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut.
I och med att kunskap om och förtrolighet med kristen tro minskat drastiskt (se bl.a.
kyrkostyrelsens skrivelse 2019:1) och sekulariseringen på andra sätt satt djupa spår i
vårt land, samtidigt som en invandring av stora grupper människor som inte är kristna
pågått under senare år, är missionsuppdraget i vår omedelbara närhet mer angeläget
än på många hundra år. Efter en omfattande undersökning av formuleringar avseende
mission i ett stifts församlingsinstruktioner (329 instruktioner under perioden 2000‒
2018), framträder behovet av grundläggande kunskap och vägledning gällande
missiologi och missionsstrategier som uppenbart. Det material som finns att tillgå och
som rekommenderas från nationellt håll är inte tillräckligt och i många avseenden
oklart.
Mission är inte längre endast något som sker eller är angeläget för verksamhet
”långt borta”, utan missionsfälten finns bakom hörnet, inom våra geografiska församlingsgränser. Det är både av behovet framkallat och genom studier påvisat att ett
utbildningsmaterial som kan fungera som ett diskussionsunderlag skulle kunna vara
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till hjälp att i församlingarna och i deras församlingsinstruktioner formulera en i
församlingen fungerande missiologi, med därtill hörande lämpliga missionsstrategier.
Detta utbildningsmaterial bör naturligtvis ta sitt avstamp i vår kyrkas tydliga församlingsuppdrag, nämligen ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro,
en kristen gemenskap skapas och fördjupas” (kyrkoordningen). Lämpligtvis kan
exempel på församlingsarbete som visat sig missionsstrategiskt fruktbart tas med som
möjliga inspirationsexempel, även om varje församling har sin unika samhällskontext.
Viktigt i detta arbete är att tydligt förankra resonemangen i det unika i kristen tro
och inte stanna vid vaga formuleringar om ”de existentiella resurser som Svenska
kyrkan förvaltar” (KsSkr 2019:1). Materialet bör tydligt peka på den nåd som erbjuds
genom den kristna tron och den försoningsgärning som en gång för alla skedde genom
Jesu Kristi verk på Golgota, till befrielse, kristustro och kristusgemenskap.
Att ett dylikt material kan tas fram på nationell nivå är vår lutherska systerkyrka i
Finland ett exempel på.
Linköping, Bunkeflo och Vara den 29 juli 2019
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