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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att en utredning tillsätts 
för att 
1. kartlägga hur missionsuppgiften beskrivs i församlingsinstruktionerna i Svenska 
 kyrkan, samt hur denna grundläggande uppgift fullgörs i församlingarna, 
2. utifrån kartläggningen redogöra för goda exempel på missionsuppgiftens 
 gestaltning i församlingsarbetet, samt  
3. utarbeta ett förslag till missionsstrategier för att människor i Sverige och i andra 
 länder där Svenska kyrkan är verksam ska komma till tro på Jesus Kristus som sin 
 Herre och Frälsare och ges möjlighet att leva i en kristen församlingsgemenskap. 

Motivering 
I 2 kap. i kyrkoordningen beskrivs församlingens uppdrag. I 1 § fastställs att ”Försam-
lingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission.” Syftet är ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva 
i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen 
återupprättas” (inledningstexten till andra avdelningen i kyrkoordningen). Hur den 
fjärde grundläggande uppgiften beskrivs och fullgörs är av vitalt intresse för varje 
levande kyrka och bör vara naturligt kopplat till den kristna kyrkans stora missions-
uppdrag som Jesus förmedlade till sina lärjungar i Matt. 28:18‒20 genom den så 
kallade missionsbefallningen:  

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör 
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är 
med er alla dagar till tidens slut. 

I och med årtionden av sekularisering ter sig missionsbefallningen alltmer aktuell 
också för församlingsarbetet i Sverige. I församlingarna behöver därför missions-
uppdraget understrykas och missionsstrategier utvecklas för såväl nationell som lokal 
kontext. Det är därför av största vikt att det nuvarande läget omgående klarläggs när 
det gäller missionsuppdraget, både hur det beskrivs i församlingsinstruktionerna och 
hur uppdraget fullgörs i församlingarna. Vid en sådan kartläggning kan goda exempel 
tas fram och missionsstrategier utarbetas, även med hjälp av exempel från exempelvis 
Anglikanska kyrkans arbete i England, som också är kopplat till så kallade försam-
lingsnyplanteringar. Inspiration kan också hämtas i det arbete som pågår genom 
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Mot 2018:58 ”Mission i Sverige” samt i de starkt växande lutherska systerkyrkornas evangelisations- 
och missionsarbete i Tanzania och Etiopien. 
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