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Pastoralt program antaget av Kyrkorådet 2015-03-30
– en vision och uppdragsbeskrivning.
En riktning för liv och arbete i Svenska kyrkan Malmö och grund för
verksamhetsplanerna 2016

Vision
Svenska kyrkan Malmös vision är att bidra till världens
fred
Det innebär att öppna för fred inom varje människa, att skapa fredens möjlighet i
Malmö och hela världen.

Uppdrag
Svenska kyrkan Malmö har Kristi kyrkas uppdrag att i en
anda av öppenhet, tillit och respekt gestalta och dela
berättelsen om Jesus Kristus.
Genom att leva nära jorden med öppen himmel firar och upprättar kyrkan livet. Så
tjänar kyrkan Guds rike och världens fred genom att leva i verkligheten och
samtidigt investera i en ny och annorlunda verklighet.
För världens fred
Fred som grundläggande tanke och handling ska genomsyra allt liv och alla
händelser.
Att öppna för fred inom sig själv och att räcka fred till en medmänniska är synonymt
med att öppna sig för Gud och vilja ge Guds kärlek vidare. Med fred som en bärande
gudsbild och vision, tydliggörs nåden och hoppet samt dopets och trons kallelse att
leva i världen. Fred kan inte skördas, utan måste ständigt sås, i varje relation, i varje
sammanhang. Fred är vägen till fred.
Att bidra till världens fred är:






att leva i solidaritet med människor över religions- och konfessionsgränser.
att värna människors och skapelsens hälsa och miljö.
att vilande i vårt väsens centrum möta en värld där allt på samma sätt vilar i
sig (inspiration från Dag Hammarskjölds Vägmärken).
att kyrkans folk lever freden, väljer freden, vågar freden och ser fredens
möjligheter i den andre.
att verka för fredens spiritualitet som är personlig, relationell och som nyfiket
och lyhört ser samspelet mellan helhet och delar.
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Den grundläggande uppgiften
är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Dessa fyra uppgifter måste ständigt hållas samman och stå i relation till varandra.
Tillsammans som en helhet beskriver dessa delar den grundläggande uppgiften för
Svenska kyrkan Malmö. Delarna samspelar med helheten och ingen del kan ses
endast för sig själv.

Mission
Centrum och utgångspunkt för allt är Guds sändning – mission. Kyrkan är av Gud
sänd till uppdrag för världens skull, inte för kyrkans skull. Detta innebär:











att genom ord och handling visa på den treenige Gudens omslutande av hela
skapelsen för att upprätta och ge liv.
att vara del av Lunds stift och som evangelisk-luthersk kyrka vara del av den
världsvida kyrkan på alla platser och i alla tider.
att vara en del av samhällets nätverk och vara kyrka med Malmö (inte för).
att genom ett aktivt miljöarbete ta del i förvaltarskapet av jorden och arbeta för
ett hållbart samhälle.
att skapa en bredd av mötesplatser där människor med skilda erfarenheter,
behov och kunskap kan hitta sin växtplats.
att förkunnelsens görs tydlig i opinionsbildning och kommunikation och att
detta arbete genomförs strategiskt och metodiskt.
att dopets uppdrag att vara Guds medarbetare uppmuntras, stöds och
välsignas.
att människors vilja, kunskap och engagemang tas till vara för kyrka och
samhälle.
att mångfalden bejakas, så människor oavsett kön, ålder,
funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och
respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.
att gränsöverskridande möten prioriteras.

Diakoni
Guds sändning kallar till tjänst för den andre. Därför är den diakonala uppgiften, vilket
sänder kyrkan i tjänst för livet, alltid i centrum. Detta innebär:








att med Kristus som förebild dela den mänskliga utsattheten och visa på Kristi
försoning.
att diakonin präglas av uthållighet och närvaro.
att alltid utgå från varje människas lika värde och allas grundläggande
värdighet.
att med mod och kunskap delta och ta ställning i det offentliga samtalet kring
människors livsvillkor.
att ett diakonalt förhållningssätt genomsyrar allt liv och arbete.
att utgå från att varje människa vill vara ansvarig och delaktig i skapandet av
goda förutsättningar för sitt eget liv.
att vara en försoningens plats som också kan härbärgera människors
existentiella frågor i olika livsskeden.
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att möta hela människans behov med fantasi, mod och tro på förändringens
möjligheter.
att det diakonala arbetet ska vara gränsöverskridande.

Gudstjänst
Gudstjänsten fördjupar kyrkans gemenskap, för där ”får tron näring genom
förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga måltiden och gemenskapen i bön
och lovsång”. (KO kap 17)
Detta innebär:














att samlas till bön är ett av kyrkans främsta kännetecken. Bönen bärs i
människors hjärtan och får sin näring i den gudstjänstens gemensamma bön
som ett uttryck för att vara och leva i Guds tjänst.
att i gudstjänsten sker mötet med Gud, med sig själv och med varandra.
att gudstjänsten firar, upprättar och välsignar livet.
att gudstjänsten bärs av Ordet och sakramenten, där förkunnelsen är
angelägen och autentisk och att mässa alltid firas i respektive kyrkas
söndagsgudstjänst.
att gudstjänsten möter människors behov av riten och bärs av ritens
inneboende kraft att tolka och härbärgera livet.
att delaktighet ska göra gudstjänsten gränsöverskridande.
att gudstjänsten ska vara fylld av många språk – det talade, tystnadens,
musikens, rörelsens och kroppens språk.
att gudstjänsterna i Malmö avspeglar stadens många talade språk.
att gudstjänsten både ska rymma tradition och förnyelse.
att värna kyrkorummen som tillgängliga och öppna platser, där det räcker att
vara människa.
att musiken alltid är en del av gudstjänstlivet och i sig är bärare av evangeliet.
att musiken ska förvalta och förnya kyrkans musikskatt.
att musiken med sin variation och mångfald skapar mötesplatser.

Undervisning
I sändning och tjänst för världen och i gemenskapens gudstjänst är undervisningen
den kristna trons livsnödvändiga samtal och delande. All undervisning skall ses som
del av dopundervisningen i uppdraget ”döp och lär”. Detta innebär:








att ge rum för människors erfarenheter och frågor i ett livslångt växande och
lärande.
att den kristna livstolkningen genom bibelns och kyrkans berättelser ska
relateras till varje människas egen livsberättelse.
att samtalet kring livs- och trosfrågor fördjupar de troendes gemenskap.
att kyrkan är en lärande organisation som växer och fördjupas i relationen med
samhälle och värld.
att lärjungaskapet utifrån erfarenheter, kunskaper och upplevelser fördjupas
och utvecklas för alla åldrar.
att undervisningen använder många språk och uttrycksmedel.
att all undervisning ska innebära en resonans av andlig fördjupning och så
vara en väg till försoningens hemlighet.
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Tre ledord; Kvalitet, Kreativitet och Kontinuitet
Den grundläggande uppgiften ska utföras utifrån tre perspektiv som beskrivs i
ledorden: kvalitet, kreativitet och kontinuitet.
Gentemot allt liv och arbete i pastoratet ska i samtal och reflektion dessa ledord
ständigt prövas.




Saknas kvalitet finns det risk för ytlighet som inte berör vare sig det gudomliga
eller djupt mänskliga.
Saknas kreativitet finns risk för stel rutin och oföränderliga strukturer.
Saknas kontinuitet finns risk för att arbetet och människor bränner ut sig.

Fred är ett tillstånd av respekt, samarbete och välfärd. Fred är närvaron av social
rättvisa. Fred är frånvaron av krig, fattigdom, hunger och förtryck. Fred är att ha
tillräckligt att äta. Fred är frihet från sjukdom. Det är arbete och hälsa. Fred är
framtidshopp för alla Guds barn och Guds värld.
Fred är att kunna samlas utan rädsla, till gudstjänst, till arbete. Det är att kunna
publicera sig och säga sanningen även till makten.
Fred är Salam (Shaloms motsvarighet på arabiska), välfärd, jämlikhet och respekt för
mänskliga rättigheter.
Fred är när alla känner sig hemma och accepterade utan barriärer av ålder, klass,
kön, etnicitet, religion eller nationalitet. Fred är dynamisk och positiv handling.
Fred är när vi bryter ner synliga eller osynliga murar mellan människor, nationer,
religioner och folk. Fred är den sköra harmoni som bär på erfarenheter av kamp,
uthållighet i lidandet och kärlekens styrka.
Frågan om ickevåld får sin tolkning i den stora fredens sammanhang. Ickevåld
handlar därför inte endast om att avstå från att bruka yttre fysiskt våld – stort nog! –
utan om en helgjuten livshållning med fokus på öppna relationer, som inte bara
avstår från att utnyttja och förtrycka utan är frigörande och kreativa, relationer med
allt och alla. (fritt efter Jean Zulu)
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