
 

 

Kyrkostyrelsens yttrande till motion 1 

Andlig vägledning och retreat är delar av kyrkans tusenåriga historia, och viktiga vägar att 
finna gemenskap och samling i tider av individualism och uppdelning. Precis som 
motionärerna säger så karaktäriseras vår tid bl a av vilsenhet och fragmentisering. 

Andlig vägledning och retreat är idag något som arrangeras och genomförs av olika utförare i 
Equmeniakyrkan. Det gäller församlingar, regioner och arrangemang som genomförs av den 
gemensamma, nationella organisationen. Det finns mycket som talar för att dessa 
verksamheter framöver behöver tydligare prioritering.  

Andlig vägledning och retreat är också viktiga delar i våra utbildningar. Att delta i retreat är 
obligatoriskt för den som ska ordineras till pastor i Equmeniakyrkan. Under studietiden deltar 
pastorskandidaterna i andligt forum och retreater och en längre retreat genomförs också under 
vägledningsåret, som är första året i tjänst för Equmeniakyrkans diakoner och pastorer.  

Inom den diakonala utbildningen ryms andlig vägledning och formation i flertalet kurser och 
ett dygns tyst retreat är utgör också ett moment i utbildningen. 

Andligt forum är en del i pastorsutbildningen vid THS, men kan även följas av andra 
intresserade. Det är obligatoriskt för den som läser det fyraåriga programmet och förbereder 
sig för pastoral tjänst i Equmeniakyrkan.  Formen är en föreläsning per månad följt av samtal 
i mindre grupper där närvaro noteras. Här bearbetas frågor om tillägnelsen av kristen tro och 
tron som en formativ faktor för människors liv. Vidare uppmärksammas samspelet mellan den 
individuella och kollektiva förståelsen av tron och de olika praktikerna av kristen tro. Den 
kristna trons språk och olika traditioners förmåga att återge erfarenheter av Gud utforskas 
genom samtal om den presentation som getts i den gemensamma samlingen och genom 
vittnesbörd om egna erfarenheter.   

Varje vinter anordnas två retreater. En retreat på drygt två dygn är helt tyst och är i första 
hand till för de pastorskandidater som läser campuskurser på heltid på THS. Den andra 
retreaten kallas retreat- och samtalsdagar och innehåller ett drygt dygn med tystnad och sedan 
samtal i grupper.  

Equmeniakyrkan svarar för en kaplantjänst på Enskilda Högskolan. Tjänstens fokus är andlig 
vägledning, retreat och själavård för Equmeniakyrkans pastorskandidater. 

Equmeniakyrkans församlingsutvecklare och evangelister arbetar med andlig vägledning och 
retreat. Här finns bland annat de så kallade brobyggekurserna som syftar till andlig 
fördjupning och personlig mognad. 

Kyrkostyrelsen välkomnar ett fortsatt samtal i kyrkokonferens kring hur arbetsområdena 
andlig vägledning och retreat ytterligare kan tydliggöras i Equmeniakyrkan.  


