Introduktion till remissunderlag gällande
revidering av EFKs tro och självförståelse
Inför forumsamlingar januari/februari 2020
EFKs styrelse lämnar förslag till revidering av EFKs tro och självförståelse (revideringsförslag 2020 01
14). En arbetsgrupp som består av Ellen Hemström, Göran Janzon, Niclas Ljung, Linalie Newman, Øyvind Tholvsen, Fredrik Wenell och Linnea Åberg har på styrelsens uppdrag gjort en genomgripande
bearbetning av dokumentet och jobbar löpande med underlag för beslut i styrelsen.
Förslaget till nytt dokument går nu ut på remiss till alla församlingar inom EFK. Styrelsen bjuder in till
regionala forumsamlingar i slutet av januari och i början av februari, där synpunkter kan föras fram.
Det är också möjligt för församlingar att direkt ge respons på dokumentet i remissvar till styrelsen på
e-post: forum2020@efk.se. Styrelsen behöver få in alla synpunkter senast 20 februari.
Styrelsen gör en bearbetning av alla synpunkter som kommer in och tar sedan fram ett slutgiltigt förslag till beslut i sitt sammanträde i mars. Dokumentet antas sedan av kongressen i Stockholm 1-2 maj
2020.
Styrelsen har tillsammans med arbetsgruppen valt att föreslå relativt omfattande ändringar i dokumentet, men å andra sidan kvarstår i stora drag de identitetsmarkörer som vi haft sedan EFK tillkom.
Ändringarna som föreslås har kommit till mot bakgrund av de samtal som fördes i kongressen 2018
och representantskapsmöte 2019. Men även egna bedömningar av behov av ändringar, förtydliganden och uppdateringar har gjorts av både disposition och textinnehåll.
Sammanfattningsvis kan vi beskriva de stora dragen i ändringarna på följande sätt:
1. Dispositionen har förtydligats genom att ange tre stora rubriker som sedan har underrubriker.
2. Vi har valt att ta bort rubriken om Evangeliska frikyrkans namn, då vi tycker att behovet inte
längre finns att lika tydligt motivera namnet. Delar av texten som motiverar namnet har flyttats
till rubrikerna evangelikal, där evangelisk förklaras och baptistisk där frikyrka förklaras.
3. I beskrivning av evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk har vi valt att summera varje
avsnitt i början genom en sammanfattande mening. Detta för att hjälpa läsaren att tydligare förstå vad vi lägger i varje enskilt begrepp.
4. Vi har tagit bort några stycken som vi anser är uttryck för en strategi och som därför inte ska
vara med i vår tro och självförståelse.
5. Evangelikal behålls som beskrivning av vår teologiska profil. Vi föreslår att vi gör en reservation
mot den politisering av begreppet som förekommer.
6. Ordet missionsinriktad föreslås ändrat till missionell som vi uppfattade att det fanns ett gott stöd
för i samtalen under kongressen 2018. Ordet missionell används dessutom på andra ställen i dokumentet på ett sätt som ska uppfattas som en stark betoning på detta begrepp och dess innehåll.
7. Vår beskrivning av missionell görs om relativt mycket för att förtydliga ändringen från missionsinriktad till missionell och för att själv få definiera begreppet. Begreppet kan ibland ges innehåll
som vi uppfattar som ett mer begränsat innehåll. Det vill vi undgå att associeras till.
8. I linje med de samtal som fördes under representantskapsmötet 2019 om baptistisk, föreslår vi
att vi för in en text om relation mellan kyrka och stat.

9. När vi beskriver vår karismatiska identitet modifierar vi den starka vikt som lades på den profetiska tjänsten i förra versionen. Däremot lyfter vi fram det vi kallar en missionell karismatik som
innebär att vi lägger vikt vid Andens gåvor i funktion i Guds mission.
10. Uppdragsbeskrivningen som antogs av Extra kongress 2015 har inlemmats i dokumentet.
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