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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med 
förslag till omformulering av 2 kap. 1 § kyrkoordningen som tydliggör att kyrkans 
och församlingens grundläggande väsen är mission uttryckt genom gudstjänst, 
evangelisation, diakoni och undervisning. 

Motivering 
2005 skrev dåvarande biskopen i Växjö stift, Anders Wejryd, en motion om att ändra 
portalparagrafen i 2 kap. 1 § kyrkoordningen för att tydliggöra kyrkans och försam-
lingens grundläggande väsen som är mission (motion 2005:3). I Matt 28:18–20, 
dopbefallningen, säger Jesus: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar” och i Mark 16:15 
återges samma befallning från Jesus med orden: ”Gå ut överallt i världen och förkunna 
evangeliet för hela skapelsen”, vilket pekar på att vår kyrkas främsta uppgift är 
mission. Behovet av att klargöra detta har inte minskat utan snarare ökat i takt med att 
andelen invånare i Sverige som tillhör Svenska kyrkan år efter år minskat och idag 
närmar sig 50 procent. Mission som kyrkans väsen behöver därför både betonas och 
förtydligas. I missionsbegreppet ingår både att fira gudstjänst, sprida evangeliet, eller 
med ett annat ord evangelisera, bland dem som inte har en kristen tro, undervisa och 
utöva diakoni. 

Mission är således inte ytterligare en av våra grundläggande uppgifter utan är den 
grundläggande uppgiften där evangelisation, gudstjänst, diakoni och undervisning 
ingår. Med kyrkoordningens nuvarande formuleringar finns det risk att mission 
antingen glöms bort eftersom Svenska kyrkans mission (SKM) är nedlagt och ersatt 
med ett diakonalt inriktat internationellt arbete, eller blir en avgränsad aktivitet. Det 
är missionen, sändningen, som är det övergripande uppdraget och kan beskrivas 
tydligare genom en omformulering av 2 kap. 1 § kyrkoordningen. 
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