TEOLOGISKA PROCESSER – några nedslag
Teologisk reflektion pågår hela tiden. Ny tid ställer nya frågor, och vi behöver hela tiden knyta samman det arv som bär oss med det arv vi lämnar efter oss. Teologin är
den spegel som skildrar vår tro, i den speglar vi oss och skärper budskapet som möter
varje ny tid.
På denna sida kommer vi att delge några summariska utgångspunkter för reflektionsprocesser som pågår eller möjligen kommer att ta fart i vår kyrka.

ECKLESIOLOGI – KYRKOSYN
– att vara kyrka i en ny tid
Då Equmeniakyrkan bildades 2011 möttes tre olika samfundstraditioner vad det gäller
hur de lokala församlingarna samspelar med och beror av varandra och helheten. Den
starka och självständiga församlingen inom Baptistsamfundet och Missionskyrkan
mötte en mer sammanhållen kyrklig struktur inom Metodistkyrkan. Equmeniakyrkan
söker fortfarande sin förståelse. Begreppet gemenskap är bärande i teologisk grund (§
19-21) liksom ömsesidigt beroende (§13-15). Vår tradition spelar roll, men också vår
tids utmaningar för hur vi lever kyrka i vår tid.
Kyrkosynen (ecklesiologin) sätter avtryck på en lång rad olika områden:
• Församlingarnas uppgift, ansvar, mandat och skyldigheter
• Samverkan för gemensamma uppgifter: Mission, ekumeniska processer, rekrytering
och utbildning av personal mm
• Samfundets roll, ansvar och resurser
• Kyrkokonferensens status och konsekvenser i församlingarnas liv
• Stöd till lokala församlingar
• Skötsel av våra gemensamma ”varumärken”: Equmeniakyrkan, Equmenia
Ecklesiologin är också ett uttryck för och en gestaltning av vad vi ytterst är som
kyrka/samfund. Kyrkan och församlingarna är inte främst en organisation eller något
som vi människor äger eller förfogar över. Då kyrkan är ett uttryck för Guds mission är
vi alla både mottagare av Gudss nåd och samtidigt verktyg – eller gestaltningar – av
denna frälsande, upprättande och förnyande nåd.
Samfundsledningen har dragit igång ett projekt för att genomlysa våra kyrkosyn. På
olika sätt kommer detta arbete redovisas och bli föremål för en bredare reflektion och
möjligen beslut i Kyrkokonferensen.

KYRKA FÖR ALLA
- hur vi möter och bemöter varandra
Under året 2018 lyfter vi upp temat Ett i Kristus – kyrka för alla. Detta tema går igen i
regionala medarbetardygn under våren, vid kyrkokonferensen i Gävle och vid höstens
regionala fester.
Under detta tema ryms frågor som funktionshinder, etnicitet, kön, sexuell läggning,
ålder. Som kyrka är vi kallade att gestalta enhet, så att världen kan tro (Joh 17:21).
Detta gäller inte enbart mellan olika samfund och kyrkor utan också såklart inom våra
församlingar. Enhet betyder inte likhet utan att leva i försoning i olikhet. Grunden
hämtas i tron på Jesus Kristus och Paulus beskrivning; Nu är ingen längre jude eller
grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus (Gal 3:26-29)
Equmeniakyrkan vill vara en bred kyrka som välkomnar mångfald. Vi arbetar tillsammans med Sveriges Kristna råd kring exempelvis funktionshinder. En nyutkommen
bok från Kyrkornas Världsråd är särskilt viktig: Gåvan att finnas till. Om kyrkan och
funktionshinder (SKRs skriftserie nr 23) https://www.skr.org/wpcontent/uploads/2017/09/108898_SKR_Skrift_23_web.pdf
Equmeniakyrkans församlingar är djupt engagerade i flyktingfrågorna och hur välkomna migranter. Här finns exempelvis tips och material:
http://equmeniakyrkan.se/ost/migration-och-asyl/
När det gäller sexuell läggning så har ett antal böcker nyligen publicerats:
Lundström, Tomas Poletti: Välkomna varandra, bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan (Libris 2017)
Lundholm, Anton: Välkommen in i min garderob (Libris 2017)
I Metodistkyrkan, The United Methodist Church som Equmeniakyrkan är medlem i,
har utgetts boken Unity of the Church and Human Sexuality, Toward a Faithful United
Metodist Witness från General Board of Higher Education & Ministry, 2017
Dessa böcker är ett tydligt vittnesbörd om hur viktigt det är att vi fortsätter att processa frågor och attityder: Hur möter vi varandra, i en ny tid? I kyrkan handlar det
bland annat om vår syn på medlemskap, vigsel och ordination. Vi behöver ett brett
samtal om de olika aspekter som hänger samman med såväl våra traditioner, bibliska
tolkningar och allas lika rätt och ansvar att leva och tyda kristentron i sina liv, med sin
tro. Teologiska uttryck och dess etiska konsekvenser växer fram ur en rik och långvarig tradition med rötter i Gamla och Nya testamentet, och de möter oss som individer i
samklang och konflikt i gemenskapen.
Kyrka för alla-temat kommer aktualiseras under Equmeniakyrkans mötesplatser under
2018.

TRO OCH VETANDE
– hur står sig vår tro då den utmanas av naturvetenskapen?
Genom kyrkans historia har kunskapen och uppfattningen om vår värld både ändrats
och utvecklats. Då naturvetenskapen tog fart från femtonhundratalet och framöver
växte konflikten mellan kyrkans nedärvda världsbild och resultaten inom naturvetenskaplig forskning som bit för bit gav en klarare bild av jordens plats i universum, relationer mellan olika delar, och även människors plats och relationer till den övriga
skapelsen. Kopernikus, Galileo och senare Newton, Darwin och Einstein uttryckte och
beskrev en världsbild som ibland framstod som alltmer främmande för Bibelns och
kyrkans förvetenskapliga världsbilder, som i sin tur också bar på delar ur antik grekisk
kosmologi med rötter hos Aristoteles och Ptolemaios.
Hur ser förhållandet ut mellan ett mer naturvetenskapligt synsätt i mötet med den
traditionella världsbilden där Gud betraktas som tillvarons yttersta garant? Går utsagan
om Gud som Skapare ihop med de upptäckter som dagens vetenskap gör? Vad gör vi
med den diskrepans som kan uppstå mellan naturvetenskapliga ståndpunkter och
traditionellt teologiska utsagor?
Teologiskt sett är det ett ganska stort område som blir aktualiserade av dessa utmaningar. Det handlar ytterst om vår trovärdighet. Talar evangeliet in i en värld som
människor känner igen och kan identifiera i sin vardag och yrkesliv? Är dagens predikningar kompatibla med ett naturvetenskapligt synsätt? Ska de vara det? Är vår bön
formulerad på ett sätt som berättar om vår världsbild? Är Bibelns berättelser och tolkningar av Skapelsen något som kan eller ska hanteras som naturvetenskapliga utsagor?
I projektet Cusanus har Equmeniakyrkan deltagit i ett forskningsprojekt som bland
annat ställt oss inför dessa stora frågor:
"Frågor som berörs är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat
reser gentemot religiös tro:
• Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig
natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och
ont?
• Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big
Bang?
• Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att
denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell?
Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning

av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser? Hur kan man
samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan
teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?"
(www.cusanus.se)
Dessa, och andra frågor, kommer vi av nödvändighet behöva brottas med i framtiden.
Teologiska rådet kan komma att ta ett initiativ inom detta ansvarsområde.
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