
• Vägen för Svenska kyrkan 
 – en kyrka fri från partipolitik

• Sanningen för Svenska kyrkan 
 – en kyrka med kärlek till Guds ord 

• Livet i Svenska kyrkan 
 – en kyrka med Jesus i centrum

Jesus säger:

”Jag är vägen, 
sanningen och livet.”

Detta är vår valplattform
Rösta 

på 
Frimodig 

kyrka! DET VERKLIGA 
ALTERNATIVET 
I KYRKOVALET!



Låt Jesus vara i centrum! Jesus är Vägen, Sanningen och Livet
Reformera kyrkan!
Jesus Kristus är Kyrkans Herre. Detta måste få konsekvenser för hur Svenska 
kyrkan fungerar.

Svenska kyrkan behöver få en ny kärlek till Jesus och till hans ord och till 
alla dem som ännu inte känner Honom. 

Svenska kyrkan behöver bygga levande församlingar som firar gudstjänster 
där människor förs in i en levande relation med Jesus.

Svenska kyrkan skall stå fri från inblandning av politiska partier, 
precis som andra kyrkor.

Inledningen till kyrkoordningen, som kyrkomötet enhälligt beslutat 
om, är helt på Frimodig kyrkas linje:

”Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva 
i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike 
utbredas och skapelsen återupprättas.”

Nu är det hög tid att genomföra det. Det vill våra kandidater 
verka för.

Vägen för Svenska kyrkan
För att komma till målet måste man känna vägen. Jesus är enda vägen till 
Fadern. Han är den väg som Svenska kyrkan bekänner.

För att fatta beslut i en kristen kyrka behöver man känna Jesus och leva i 
de troendes gemenskap. Beslut måste grundas på kyrkans bekännelse och 
inte på ett partipolitiskt program.

Därför finns det ingen plats för politiska partier i Svenska kyrkan. Däremot 
finns plats för dig som vill följa Jesus, oavsett vilket riksdagsparti du 
sympatiserar med.

Sanningen för Svenska kyrkan
Bibeln är gudomligt inspirerad och ger oss en sann bild av Jesus. Han är 
Guds son, Kyrkans Herre och förebild. Detta sätter Bibeln i en särställning 
för Kyrkan. Jesus, så som vi bekänner honom utifrån bibelordet, ska vara 
centrum i alla beslut och allt arbete i Svenska kyrkan.

Livet i Svenska kyrkan
Frimodig kyrka vill lyfta fram levande gudstjänstgemenskaper 
– som samlas kring Ordet och sakramenten, 
– som lever i bön och lovsång, 
– som tillber Jesus Kristus, Frälsaren,
– där Guds Helige Ande får verka och väcka nytt liv.

Frimodig kyrka ber om en väckelse över vårt land och vår värld så 
att många kommer till tro på Jesus Kristus. Han har lovat: ”Jag har 

kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd”.

Läs ännu mer på www.frimodigkyrka.se bl.a. under Om oss, 
Kyrkoval 2017. Där kan du läsa om våra ”Profilfrågor” och mycket mer.
Följ oss gärna också på Facebook, Twitter och Instagram!



Korset 
I sin kärlek sände Gud sin ende son till jorden för att dö på ett 
kors, sona alla människors synder och rädda oss från döden.

Korset är ett tecken på Jesu seger över död och ondska. 
Det är en samlande symbol för den världsvida Kyrkan och 
ett hoppets tecken för alla som lider och förföljs för sin tro 
på Jesus Kristus. 

Svenska kyrkan måste hålla korset högt och får inte dölja 
det. Detta handlar om både kyrkobyggnader och enskilda 
kristnas vardagsliv. Vi skäms inte för evangeliet! Det är en 
Guds kraft som räddar var och en som tror!

Reformationsåret 2017
I år uppmärksammar vi 500-årsminnet av den lutherska 
reformationen. 

”Re-formation” handlar om att söka sig tillbaka till kyrkans 
rötter: Bibeln och bekännelsen till Jesus. Då kan vi frimodigt 
och utan fruktan möta framtiden.

Syftet med reformationen var att avskaffa missförhållanden 
som fanns i dåtidens kyrka. Vi är kallade till reformation, också 
i vår tid. Vi älskar Svenska kyrkan och gläds med levande 
församlingar, väckelserörelser och alla våra syskon i Kristus, 
och söker därför den synliga enheten mellan kyrkor och 
samfund.

Du blir medlem genom att gå in på 
www.frimodigkyrka.se/medlem

Gåva:
Bankgiro 5150-3910 eller Swish 123 149 64 39

Tack för ditt stöd, din insats och din röst i valet!


