
Kyrkostyrelsens yttrande till motion 15 
 
Som motionen anger så uttrycks treenigheten på ett tydligt sätt i Teologisk grund för 
Equmeniakyrkan, § 1: 

”Det finns bara en enda sann och levande Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som 
skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds hand och är utflöden 
av samma gudomliga kärlek.” 

Det finns en intim koppling mellan de tre personerna i treenigheten och ingen av dessa är 
ovan- eller underställd de andra och ingen kan heller tänkas utan de andra. De är i varandra. 
Fadern och Anden delar Sonens verk vilket tex visar sig vid Jesu dop då Anden sänker sig ner 
som en duva över Jesus och Faderns röst hörs. Så eftersom Jesus är otänkbar utan Fadern och 
Anden innebär det att när Jesus Kristus finns i visionen så är Fadern och Anden där.  

Equmeniakyrkans visionsformulering växte fram genom samtal inför och beslut i det 
bildarmötet i juni 2011. ”En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar 
mig, dig och världen” 

Visionstexten växte fram med inspiration från olika håll och det finns spår av texter som 
härstammar från våra bildarsamfund. Tre exempel: 

Formuleringen ”En kyrka för hela livet” liknar Svenska Missionskyrkans ”hela livets kyrka”, 
medan ”där mötet med Jesus Kristus” knyter an till Baptistsamfundets vision från 2004 - ”en 
personlig relation till Gud genom Jesus Kristus”. Sista delen i visionsformuleringen ligger i 
linje med The Mission Statement of The United Methodist Church som antogs 2008. Den 
engelska texten lyder ”Making disciples of Jesus Christ for the transformation of the world.” 
En koppling till andra artikeln i trosbekännelsen och också en vision om en ”förvandlad 
värld”. 
 
Equmeniakyrkans vision används i många församlingar, vilket är en styrka. Kyrkostyrelsen 
anser att Teologisk grund för Equmeniakyrkan är tydlig med tron på en treenig Gud.  
 
En eventuell förändring av visionen skulle kräva en gedigen process med stor delaktighet och 
samråd på olika nivåer. Visionen hör ihop med andra styrdokument, t ex verksamhetsplanen, 
vilket också behöver beaktas.  


