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Solidaritet med samtidens martyrer 

 

 

 

Förslag till kyrkomötesbeslut 

Kyrkomötet beslutar att göra Annandag Jul 2015 till en stor manifestationsdag i Svenska kyrkan för 

samtidens martyrer 

Motivering 

Vår tid är en omfattande martyrtid. Människor slaktas därför att de, som vi, är döpta och 

konfirmerade. Ingenting av detta borde förvåna annat än de medkristnas passivitet att 

medvetandegöra sig själva och andra om vad som sker. Martyrdagen Annandag Jul blir en dag för 

sammanlysningar och de gudstjänster som firas handlar om julens sånger och psalmer. Det blodiga 

allvaret ska inte störa julstämningen. Det finns all anledning att kraftfullt ändra på den saken och 

hålla fram samtidens martyrer genom att Svenska kyrkan på alla nivåer gör Annandag Jul till den 

manifestationsdag för martyrer den egentligen är. 

 

Det handlar den här gången om våra medkristna. Förpliktelsen är först och främst att stå samman 

med dem som är våra syskon i tron.  

 

Kommunikatörerna i Svenska kyrkan torde enkelt kunna få fram den sakinformation som hos 

många döpta och konfirmerade svenskar skulle skapa insikten att de som avrättas är som vi. Döpta 

och konfirmerade. Alla avrättade kanske inte varit de flitigaste kyrkbänksnötarna. Våldsverkarna 

frågar inte efter kyrkogångskort utan om trostillhörighet. De misshandlade, våldtagna och dödade 

är människor som vi. Det förhållandet får inte döljas i ett siffermaterial som till sit blir ofattbart. 

Sakinformationen i media hänvisar till gudstjänster i det lokala sammanhanget. 

 

Från biskoparna kan Svenska kyrkan förvänta ett biskopsbrev att läsa upp i församlingarnas 

gudstjänster Annandag Jul 2015. I stiften ställs rimligtvis frågan hur församlingarna kan stöttas – 

kanske främst genom en satsning i media och genom informativt informationsmaterial till 

kyrkoarbetarna om martyriet som ett livsvillkor för Kyrkan. Det är insikter av detta slag som ska 

fram i gudstjänsterna. Krubban står nära korset. 

 

Församlingarna får göra en ny gudstjänstplan med många fler gudstjänster. Det betyder att 

Annandag Jul inte blir en avkopplande dag för personalen efter julafton och juldag. Solidaritet 

kostar på bekvämlighet. Möjligen handlar det om att på gator och torg manifestera. I högmässan 

eller temagudstjänsten bör det rimligtvis finnas plats för ljuständning och personliga förbönslappar 



för martyrerna. Att förkunnelsen blir en hjälp för människor att se sig stå i gemenskap med de 

lidande är en självklarhet men kanske också att den hjälper oss att uppfatta hur den kristna tron 

bokstavligen är livsfarlig därför att den är livsviktig.  

 

Moheda Kristi Förklarings Dag den 19 juli 2015 

 

Dag Sandahl (FK) 


