ojusterad version
Biskopsmötets rekommendation om gudstjänstgemenskaper i församlingarna

Församlingen utför kyrkans uppdrag genom att hålla gudstjänster och sköta annan
förkunnelse och tjänst som bygger på det kristna budskapet (4 kap. 1 § i kyrkolagen). I vår
kyrka har det uppstått gudstjänstgemenskaper både inom ramen för församlingens
gudstjänstliv och parallellt med det. En arbetsgrupp tillsatt av biskopsmötet har gjort en
utredning (20.12.2016) om dessa gudstjänstgemenskaper.
Biskopsmötet ger följande rekommendation till församlingarna om samarbete med
gudstjänstgemenskaper som verkar inom församlingens område:

1. Församlingarna uppmuntras utveckla gudstjänstlivet med gemenskap, delaktighet,
ett levande språk och gästfrihet som ledstjärnor. Väckelserörelser, organisationer
och andra gudstjänstgemenskaper kan berika församlingens andliga liv.
2. Församlingarna bör föra en aktiv dialog med vår kyrkas gudstjänstgemenskaper på
orten och bygga ett ömsesidigt förtroende. Under kyrkoherdens ledning bör man
sträva efter att gudstjänstgemenskaperna blir en del av församlingens andliga liv.
Detta gäller även de gudstjänstgemenskaper som har egna kyrkolokaler.
3. Församlingen bär ansvar för gudstjänstlivet inom sitt område. Bibeln uppmanar
församlingarna att med god ordning arbeta för det gemensamma bästa
(1 Kor. 14:26). Eftersom kyrkoherden är ansvarig för församlingens gudstjänstliv
behöver han eller hon vara medveten om vem som förrättar gudstjänster i
gudstjänstgemenskaper på församlingens område. Gudstjänsten ska förrättas av en
person som innehar prästämbete inom vår kyrka. Gudstjänsten ska förrättas i
enlighet med Kyrkohandboken och Handledningen för högmässan, och predikan
ska följa kyrkans bekännelse. Förkunnelsen får inte strida mot vår kyrkas lära.
Kyrkohandboken erbjuder goda möjligheter att förverkliga ett mångsidigt
gudstjänstliv. Kyrkoherden kan i enskilda fall bjuda in en präst från vissa andra
kyrkor att förrätta gudstjänst. Prästen kan då använda vår eller sin egen kyrkas
kyrkohandbok.
4. Församlingen avtalar om samarbete med gudstjänstgemenskapen. Församlingen
och gudstjänstgemenskapen gör upp en skriftlig överenskommelse om
gudstjänstfirande enligt kyrkans beslut. Det är viktigt att ingen diskrimineras på
grund av kön, övertygelse eller ämbetssyn.

5. Kyrkoherden förbereder överenskommelsen tillsammans med
gudstjänstgemenskapen. Biskopen och domkapitlet stöder och ger anvisningar åt
kyrkoherden, församlingen och gudstjänstgemenskapen i detta arbete.
Församlingsrådet eller kyrkorådet godkänner överenskommelsen. Det finns skäl att
i överenskommelsen ta upp åtminstone följande aspekter:
gudstjänstgemenskapens plats inom församlingens gudstjänstliv, användningen av
lokaler, nattvardsfirande, församlingens medarbetares roll, ekonomiska frågor,
ansvarsfördelning och informationsförmedling i båda riktningarna.

Rekommendationen given i Jyväskylä den 5 september 2017

