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1. Jesus har gett oss sitt löfte 

att möta oss på ett särskilt sätt 

när vi är två eller tre eller  

många som samlas i Hans 

namn till gudstjänst.

2. Frimodig kyrka hävdar att 

gudstjänsten är kyrkolivets 

centrum.

3. Frimodig kyrka menar att i 

gudstjänsten får vi möta Gud 

och hämta näring för vår tro.

4. Efter söndagens försmak av  

himlen får vi gå påfyllda ut i vår 

vecka och bära med oss Guds  

kärlek och närvaro ut i världen.

5. Frimodig kyrka vill även i 

framtiden bevara den sär- 

ställning som söndagens  

högmässa haft för troende 

genom alla tider.

6. Frimodig kyrka anser att 

gudstjänsten är något som 

vi människor inte har rätt att 

förändra som vi vill.

7. Ett särskilt ansvar ligger på 

dem som utformar förkunnelse, 

sånger och övriga moment att 

stå i samklang med det som 

Gud har uppenbarat.

8. Frimodig kyrka hävdar 

bestämt och frimodigt:  

Gudstjänsten är vår kyrkas 

viktigaste uppgift!

 

 

9. Frimodig kyrka vill verka för 

ett rikt gudstjänstliv, så att alla 

får upp ögonen för Guds rika 

gåvor till oss.

10. Ur gudstjänstgemenskapen 

kallar Gud såväl kyrkans  

anställda som förtroendevalda.

11. Den tro vi en gång döptes 

till tar ett helt liv att lära.

12. Föräldrar som låter döpa 

sina barn har missions- 

befallningens uppdrag att  

undervisa dem.  

”Gör alla folk till lärjungar!”

13. Frimodig kyrka vill att  

undervisning skall prioriteras  

i församlingslivet.

14. Undervisningens mål är att  

kristen tro, sammanfattad i 

trosbekännelserna, skall bli den  

enskildes personliga tro.

15. Svenska kyrkan behöver  

utveckla metoder för att 

presentera den kristna tron på 

ett trovärdigt och inspirerande 

sätt.

16. Svenska kyrkan behöver  

prioritera undervisning i den 

kristna tron för anställda och 

förtroendevalda.

17. Predikans undervisande roll 

måste lyftas fram starkare än 

idag.

 

18. Frimodig kyrka vill att 

Svenska kyrkan frimodigt skall 

dela med sig av evangeliet och 

föra vidare det hon själv fått ta 

emot.

19. Kyrkans diakoni är tro  

omsatt i handling.

20. Diakoni är en av kyrkans  

huvuduppgifter och hela  

församlingens ansvar.

21. Frimodig kyrka vill arbeta 

för att stärka det diakonala 

arbetet, med fler diakoner och 

mer lekmannaengagemang.

22. Vi är som kristna skyldiga 

att hjälpa och stötta invandrare 

och flyktingar genom att  

välkomna dem in i vår  

församlingsgemenskap.

23. Frimodig kyrka stöder 

Svenska kyrkans ledning då 

den aktivt och kraftfullt tar 

avstånd från främlingsfientliga 

krafter i samhället.

24. Till Svenska kyrkans ansvar 

hör självklart att stödja kristna 

runt om i världen som förföljs 

för sin tro.

25. Varje medlem har en egen 

kallelse och ett eget ansvar att 

göra Jesus känd.

26. Frimodig kyrka stöder ett 

målmedvetet arbete kring nya 

sätt att vara kyrka.

27. All mission förutsätter att 

man ser hela människans 

behov och missionen tar sig ut-

tryck både i ord och i handling.

28. Gud kallar oss att leva i Jesu 

efterföljd och sänder oss ut för 

att göra alla folk till lärjungar.

29. Svenska kyrkan behöver 

samla erfarenheter från olika 

håll i världen, erfarenheter 

som inspirerar till ett liv i Jesu 

efterföljd.

30. Dopet är vägen in i kyrkan 

och församlingen.

31. Dopets naturliga 

fortsättning är ett liv i tro på 

Jesus.

32. En huvuduppgift är att 

bygga levande församlingar där 

människor kan komma till tro 

på Jesus.

33. Församlingen ska ta andligt 

sökande på allvar och ge  

människor möjligheter att 

fördjupas i sin tro.

34. En ökad delaktighet, med 

stora inslag av ideellt arbete, 

ökar gemenskapen i  

församlingarna.

35. Frimodig kyrka önskar se en 

frimodig tro i Svenska kyrkan så 

att tomma kyrkor kan fyllas av 

liv och gudstjänst. 
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36. Det är orimligt att de 

politiska partierna fortfarande 

styr Svenska kyrkan.

37. Frimodig kyrka anser att 

Svenska kyrkan ska kunna fatta 

beslut utifrån sin bekännelse.

38. En förutsättning för att  

säkerställa demokratin är att 

partipolitiseringen upphör.

39. Frimodig kyrka arbetar för 

att det skall bli möjligt för den 

enskilde att välja vilken  

församling han eller hon vill 

tillhöra.

40. En struktur behövs som  

kompletterar församlings- 

principen med en frihet för den 

enskilde att tillhöra en annan 

församling än den där man är 

bosatt.

41. Varje kristen har en kallelse 

att vittna om Kristus på den 

plats där man lever och verkar.

42. Strukturreformen har lett  

till långa beslutsvägar,  

bristande självständighet för 

församlingarna, starka kanslier 

och centralisering.

43. Risken med stora pastorat 

är att gudstjänstlivet minskar 

och att dess fokus på Ordets 

förkunnelse och sakramentens 

förvaltande blir allt mindre 

viktigt. 

 

 

44. Frimodig kyrka menar att 

den stordrift som vi idag ser, 

inte minst i storstäderna, bör 

undvikas.

45. Beslutsfattandet måste 

vara så lokalt som möjligt med 

direkta val till församlingarna 

och, på sikt, indirekta val till 

övriga nivåer inom kyrkan.

46. Frimodig kyrka vill att 

stiften skall få tillbaka arbets-

givaransvaret för präster och 

diakoner.

47. Frimodig kyrka anser att 

Svenska kyrkan bör vara en 

föregångare i samhället när det 

gäller en god arbetsmiljö.

48. Problemen beror bl.a. på 

otydligt ledarskap, avsaknad 

av gemensamma mål och 

bristande arbetslednings- 

kompetens.

49. Frimodig kyrka menar att 

Svenska kyrkan behöver en 

personalpolitik som tar till 

vara de anställdas gåvor och 

kreativitet.

50. Svenska kyrkan ska visa 

omsorg om alla anställda 

oavsett arbetsuppgift och 

befattning.

51. Svenska kyrkan måste 

utbilda de förtroendevalda i 

arbetsrätt och personalansvar.

 

52. Det är inte rimligt att ett 

stort antal präster och andra 

anställda ser sig tvingade att 

lämna sina anställningar i 

förtid.

53. Frimodig kyrka anser att 

sökande skall bedömas utifrån 

kompetens och inte utifrån  

uppfattning i kyrkliga strids-

frågor.

54. Kyrkans viktigaste tillgång 

är människor som lever i tro på 

Jesus Kristus och hämtar kraft i 

bön och gudstjänst.

55. Det minskande antalet 

medlemmar innebär att  

Svenska kyrkan i framtiden 

kommer att få en försämrad 

ekonomi. Därför är det viktigt 

att planera för detta.

56. Frimodig kyrka vill att  

arvodena till de förtroende- 

valda avskaffas.

57. Frimodig kyrka menar att 

detta att vara förtroendevald är 

en gåva med vilken man tjänar 

församlingen.

58. Frimodig kyrka påstår att 

fler uppgifter i församlingarna 

framöver kommer att utföras 

som ideellt arbete. 

 

 

 

 

 

 

59. Kyrkans stora ekonomiska 

tillgångar skall framför allt 

satsas på kärnan i kyrkans 

uppdrag: fira gudstjänst samt 

bedriva undervisning, diakoni 

och mission.

60. Verksamheter som ligger 

utanför kyrkans huvud- 

uppdrag måste vi vara beredda 

att skala bort.

61. Frimodig kyrka tror att där 

aktiva människor får inflytande 

och vill vara med och påverka, 

där växer både antalet  

medlemmar och tillgångarna!

62. Frimodig kyrka anser att 

arbetet bland barn och ung-

domar måste ha hög prioritet.

63. Kyrkan har en skyldighet 

att bedriva dopundervisning 

utifrån Jesu egna ord. Barn har 

rätt till en tro. (Ur FN:s barn-

konvention)

64. Arbetet bland barn och 

unga ska präglas av såväl en 

tydlig biblisk förankring som 

av öppenhet för de ungas 

perspektiv.

65. Huvuduppgiften är att den 

yngre generationen lär känna 

Jesus som sin frälsare och att 

förbereda dem för ett trovärdigt 

kristet liv.
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66. Frimodig kyrka vill att 

konfirmationstiden utmanar till 

personlig tro.

67. Konfirmationsgudstjänsten 

måste få vara konfirmandens 

bekräftelse av sitt dop.

68. Gud har i stor kärlek skapat 

världen och allt den rymmer. 

Han har anförtrott åt oss  

människor att förvalta den, 

intill den dag då Jesus kommer 

åter.

69. Frimodig kyrka vill att 

Svenska kyrkans arbete ska 

präglas av hänsyn till klimat, 

hållbar utveckling och rättvis 

fördelning av jordens resurser.

70. Församlingarnas möjlighet 

att fira gudstjänst och  

erbjuda kyrkliga handlingar 

och själavård på nationella  

minoritetsspråk behöver 

stärkas.

71. Ett särskilt fokus ska riktas 

på urfolk, nationella minoriteter 

och teckenspråkiga.  

Förkunnelse på invandrar- 

gruppers olika språk är också 

viktigt.

72. Jesus är tydlig med att 

äktenskapet är till för man och 

kvinna. Svenska kyrkan saknar 

därför mandat att viga  

samkönade par.

 

 

73. Det är önskvärt att  

Svenska kyrkan lämnar ifrån  

sig vigselrätten. Kyrkans  

uppgift är välsignelse – inte  

myndighetsutövning.

74.  Frimodig kyrka tar självklart 

och bestämt avstånd från alla 

former av hat och förakt utifrån 

sexualitet.

75. Splittringen i ämbetsfrågan 

har lett till en rädslans kultur, 

där det finns få forum där det 

är möjligt att med ömsesidig 

respekt diskutera sakfrågan.

76. Frimodig kyrka menar att 

mer arbete skall läggas på att 

finna konstruktiva lösningar, 

för att på så sätt söka försoning 

i ämbetsfrågan.

77. Frimodig kyrka vill  

medverka till att de ”fem 

ekumeniska imperativen” ska 

prägla också relationerna inom 

Svenska kyrkan.

78. Svenska kyrkan måste lära 

sig mer om varför många  

kyrkor i världen växer. Här  

behöver ett utökat och  

strukturerat utbyte formas.

79. Frimodig kyrka vill åter- 

upprätta Svenska kyrkan till 

den brobyggarkyrka som hon 

en gång varit.

80. Svenska kyrkan har gått in 

under förpliktelser att börja i  

 

enhetens perspektiv och inte i 

splittringens. Detta bör vägleda 

också samtal inom Svenska 

kyrkan själv.

81. De inomkyrkliga fromhets- 

inriktningarna och väckelse- 

rörelserna bör tas tillvara som 

en värdefull resurs i kyrkans liv.

82. Frimodig kyrka vill att 

Svenska kyrkan fortsätter 

bekänna Jesus som den  

enda vägen och den enda  

sanningen.

83. Mångreligiösa gudstjänster 

bör inte firas i Svenska kyrkans 

lokaler eller med hennes  

personal inblandad.

84. Alla människor, oavsett  

religionstillhörighet, är skapade 

av Gud och lika mycket värda.

85. Respekt och tolerans mot 

den andres trosövertygelse 

är grundläggande. Samtidigt 

måste kyrkan alltid våga uttala 

ett tydligt stöd till förföljda 

kristna.

86. Svenska kyrkan i utlandet 

ska prioritera samma huvud- 

uppgifter som i Sverige. Målet 

är att bygga levande utlands-

församlingar.

87. Kyrkans 2000-åriga tradition 

rymmer många musikaliska 

skatter samtidigt som varje tid  

 

 

kan ge ytterligare bidrag till 

denna skattkammare.

88. Kyrkans musik känns igen 

på att den är den troendes bön 

eller lovsång till den Gud som 

kyrkan i alla tider bekänt som 

den treenige Guden.

89. I församlingens verksamhet 

bland barn och unga är  

musiken en ovärderlig resurs.

90. Om detta av Anden ledda 

bönens språk går att känna 

igen eller inte är en viktig  

fråga vid val av musik till  

gudstjänsten. Notera kritik  

mot handboksförslaget.

91. Sångare och musiker ska 

ges möjlighet att själva för- 

djupas i Guds ord, inte minst 

inom körövningarna.

92. Kyrkans centrum och 

livskälla är Jesus Kristus och 

evangeliet om honom.

93. Jesus är inte en av vägarna 

till Gud, utan enda vägen till 

Gud, vår himmelske Fader!

94. Den kristna kyrkan är kallad 

att leva i sin samtid, men utan 

att ge avkall på sin tro.

95. Svenska kyrkan får inte vara 

rädd för att gå emot tidsandan, 

när så krävs, för att stå upp för 

det glada evangeliet om Jesus 

Kristus.
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