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En appell för mission i Sverige
Svenska kyrkans medlemstal minskar snabbt. De senaste tio åren har mer än en halv
miljon vuxna lämnat Svenska kyrkan. Endast en procent av Sveriges befolkning deltar i
söndagens gudstjänst i Svenska kyrkans sammanhang.
Svenska kyrkans beskrivning av sig själv som ”folkkyrka” blir allt mer problematisk. Den
är en alltmer marginaliserad och krympande företeelse i vårt samhälle. Den period i
Sveriges historia då alla kunde förutsättas vara döpta kristna varade i åttahundra år
(1150-1950). Missionsuppgiften i Sverige är nu större än den varit sedan 1100-talet.
Sverige är idag åter ett missionsland.
I hela Västerlandet är ”religionens återkomst” ett faktum som det skrivs förundrade
artiklar och böcker om. Och det gäller även Sverige, där kulturliv och samhällsdebatt
öppnat för frimodig kristen närvaro – och mothugg till den! Nu är det dags för vår
Svenska kyrka att vakna upp och svara ja när Gud kallar oss till mission i vårt eget land!

Kyrklig samling vill därför rikta en appell till Sveriges församlingar att frimodigt
svara ja på Guds kallelse till mission och ösa ur sina rika källflöden och
erfarenhet av Guds befriande nåd.
För att inleda ett brett rådslag på alla nivåer i kyrkan har Kyrklig samlings teologiska råd
sammanställt ett dokument med titeln ”En appell för mission i Sverige.” I dokumentet
presenteras en bakgrundsbild till utmaningen för mission i Sverige, en genomgång av
begreppet mission och några framtidsblickar. Tanken är att dokumentet ska bilda underlag för
diskussioner i kyrkoråd, medarbetarsamlingar och i övrig fortbildning.
Frågor besvaras av teol.doktor Kjell Petersson på telefon 070-6693789 eller professor em.
Bengt Holmberg på telefon 073-6750177
Dokumentet finns att ladda ner från Kyrklig samlings hemsida och får fritt mångfaldigas och
återpubliceras: www.kyrkligsamling.se/appell.pdf
I Svensk Pastoraltidskrift nr 9/2010 återfinns hela dokumentet som ett mittuppslag, som kan
tas ut och mångfaldigas. För vidare upplysning och beställning av fler tidningar kontakta
redaktören Björn Fyrlund, 0340-279235.
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