
 

 

Kyrkostyrelsens yttrande till motion 2 
 
Nästan alla kyrkor och samfund i världen har en struktur som gäller tjänsterna i kyrkan. 
Många kyrkor utgår från det s k treledade ämbetet som handlar om biskop, präst och diakon. 
De tjänster som bekräftas av kyrkor och samfund är kopplade till kyrkans förkunnelse och 
förvaltandet av sakramenten. I Equmeniakyrkan talar vi om ”särskild tjänst”. De som 
ordineras till denna tjänst är diakoner eller pastorer, och begreppet ordination avser något som 
gäller permanent oavsett vilka uppgifter/arbeten som den ordinerade har vid olika tidpunkter i 
livet. 
 
Avskiljning sker för ett särskilt uppdrag, som oftast är av tidsbegränsad karaktär. Missionärer 
avskiljs för tjänst och vissa ordinerade kan dessutom avskiljas för specifika uppdrag. 
Equmeniakyrkans stadgar anger till exempel tidsramar för uppdraget som kyrkoledare. 
Missionärer avskiljs och sänds ut till specifika uppdrag som även de har tidsramar, även om 
identiteten som missionär kan vara livslång. Avskiljning av församlingsmusiker, genom 
beslut i samfund/nationell kyrka, är ovanligt i den kyrkliga världen.  
 
Förutom pastorer, diakoner och tjänster med lednings- och tillsynsansvar i Equmeniakyrkan 
finns musiker, ungdomsledare, administratörer, vaktmästare och andra anställda i 
församlingar, beroende på storlek och resurser. För de flesta församlingar är ovanstående 
funktioner kopplade till frivilligt, ideellt arbete. Det är väsentligt att dessa tjänster och 
funktioner lyfts fram för bekräftelse och omsorg i den lokala församlingen. I kyrkohandboken 
finns en ordning för förbön för bland andra församlingsmusiker där den lokala församlingen 
tar emot och bekräftar tjänsten. Kyrkostyrelsen vill uppmuntra församlingarna att använda 
denna ordning för att med tydlighet bekräfta församlingsmusikernas viktiga uppdrag. 
 
Det ligger både i kyrkans och församlingsmusikernas intresse att bekräfta och synliggöra den 
självklara och viktiga roll som sången och musiken har i kyrkans förkunnelse och 
evangelisation. För att stärka de anställda församlingsmusikerna finns nationella nätverk i 
form av exempelvis ett årligt församlingsmusikerdygn och i form av en Facebookgrupp. 
Kyrkostyrelsen vill uppmuntra församlingarna att ännu tydligare uppmärksamma fler tjänster 
i församlingen än de som beskrivs som särskild tjänst i Teologisk grund för Equmeniakyrkan. 

 
 

  
 


