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Ansvarig för momentet 

Berit Simonsson 

För valda i 
stifts- och kyrkofullmäktige 



Till Frimodig Kyrkas nyvalda ledamöter 

Kära vänner,  

Frimodig Kyrkas styrelse har bett mig att bidra med 
några tankar utifrån mina 16 år som förtroendevald 
i Svenska Kyrkan, både på riks och stiftsnivå.  

Här följer sex punkter, för din reflexion och     
kanske för samtal inom er grupp av valda. 

 

Välsignelse! önskar Berit 



Våga tro att du är där du är pga att 
Herren valt att skicka dit dig! 

Det är alltså inte en slump att just du just nu är 
förtroendevald.  

Människor har kryssat ditt namn, men Herren själv 
har genom det valt dig.  

Under debatter, sammanträden och samtal         
som inte alltid ”går din väg” så behöver du          
veta att det är Herren Jesus Kristus som                   
du tjänar genom att vara förtroendevald.  



Våga vara i minoritet!  

Det är något som många av oss har svårt för, vi 
tycker bättre om att tillhöra den stora gruppen, det 
kan kännas tryggare och enklare. Men vänj dig vid 
tanken på att vara i minoritet.  

Frimodig Kyrkas ledamöter är inte så sällan de som 
markerar ”något annat” än vad majoriteten 
förtroendevalda ger uttryck för. 1 Sam 14:6 är ett 
fint bibelord att tänka på när man känner sig 
utlämnad genom att vara få…                               
”Inget hindrar Herren att ge seger                      
genom få likaväl som genom många”. 

 



Våga be om nådegåvan att styra!   

I 1 Kor. 12 räknar Paulus upp olika nådegåvor som 
de första kristna inte kunde klara sig utan.  Kristna i 
vår tid klarar sig inte heller utan dem. I den 
uppräkningen finns gåvan att styra, 1 Kor. 12:28b. 
Den gåvan är viktig för alla förtroendevalda! Paulus 
uppmuntrar oss i 1 Kor. 14:1 att söka vinna de 
andliga gåvorna.  
För dig som förtroendevald är det därför       
lämpligt att du söker gåvan att styra.                
Samtala med andra förtroendevalda                        
om vad detta kan betyda och vilken                 
skillnad den gåvan kan göra. 



Våga vara tydlig med evangelium om 
Jesus Kristus alltid och överallt! 

Det finns en frestelse i att det motivet kommer bort, i strävan att 
diskutera och uttrycka sig diplomatiskt och på ett sätt som blir 
uppskattat av många. Den strävan behöver inte vara fel men vaka 
över dina inre motiv, så att du alltid har helt klart för dig din 
uppgift - inte att blir omtyckt av  andra eller att ha inlägg i 
talarstolen som de flesta kan bejaka.  

Tala såsom att du har en enda åhörare - Herren själv.                 
Och tänk på att alla som lyssnar på dig är sådana                       
som Jesus har dött och uppstått för!  

Var noga med att alltid ha det perspektivet med                           
dig i dina tankar - och ibland i dina inlägg också. 



Våga gå till bikt! 
En fara för oss som förtroendevalda är att bitterheten får fäste i oss. 
Bitterhet för att beslut sällan går vår väg, bitterhet för att andra 
väljer fel väg, bitterhet för påhopp och kommentarer som kan 
komma, bitterhet för kyrkans läge…. 

Paulus uppmanar i Ef 4:31, ”Lägg bort all bitterhet”.  Bitterheten är 
som en dålig doft som sprider sig…i Daniels bok,  kap 3:27, står det 
om de tre männen i den brinnande ugnen, att ”man kunde inte ens 
känna att de luktade bränt”. En fin bild av att bitterhetens dåliga 
doft, den man så lätt får pga tråkiga omständigheter, inte ens 
kändes i deras närhet. Ta med dig den berättelsen och vet att 
Herren då som nu skyddar mot bitterhet. 

Att vara förtroendevald ger många anledningar att upptäcka sin 
egen synd och därmed också anledningar till att gå till bikt. Det är 
ett bra motmedel mot bitterhetens dåliga doft. 



Våga lita på kraften du får i Jesu närhet! 

I Apg. 4 utfrågas Petrus och Johannes inför Stora Rådet. Deras 
frimodighet skakar om alla som lyssnar och man undrar varifrån 
de fått sina svar och sin frimodighet. Man visste ju att detta var 
olärda män ur folket som det står, och  Apg. 4:13 fortsätter, 
”…men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit 
tillsammans med Jesus!” 

Det var hela skillnaden, att de hade varit tillsammans med Jesus. 
Det ger resultat också idag, för oss förtroendevalda, när vi är 
tillsammans med Jesus i bön, bibelläsning och gudstjänst.  

Se till att ditt uppdrag som förtroendevald präglas av både egna 
och gemensamma stunder då du är tillsammans med Jesus.   

Det gör skillnad! 


