
Motion till Salt riks årsmöte: 

Svensk-kyrkisk ordlista 
Har du tänkt på att det förekommer ord i kyrkan som är svåra att förstå? Tänk din kompis som 
första gången är i kyrkan, vi kan kalla honom ‘Bengt’. Hur reagerar du när du inser att han bara 
rycker på näsan åt alla uttryck som “Salighet”, “Halleluja” och “Sebaot”. Och när han vänder sig 
om och frågar “Äeuhe... Vad betyder Sebaot?” och du plötsligt kommer på att inte ens du själv 
vet vad det betyder, fastän det har sjungits på varje nattvardsgudstjänst sedan du började gå i 
kyrkan själv? 
 
Jag anser att kyrkan har ett problem här. Dels ett kommunikationsproblem, eftersom vi på grund 
av vårt svåra språk inte kan få människor att fatta vad vi säger, dels ett trovärdighetsproblem, 
eftersom vi inte kan förklara vad vi själva säger. Vem tar då vad vi säger på allvar? Lösningen är 
såklart att prata så att folk förstår. Men det går inte alltid. ibland för att vi är tröga på att anpassa 
vårt språk och ibland för att det inte finns någon bra synonym till vissa ord, t.ex. “Helgelse”. 
 
Jag yrkar därför att Salt riks, på sin hemsida lägger upp en gratis ordlista, som när den skrivs ut 
kan läggas i kyrkbänkarna som ett kompendium att läsa när predikanten eller liturgen säger ett 
klurigt ord. Då kan Bengt hänga med i Gudstjänsten, den långtråkiga liturgin blir plötlsligt 
betydelsefull och du kan med hjärtats fröjd i sinnet svara när någon frågar vad “Hosianna” 
betyder! 
 
David Degerman 
Ordförande i Salt mittsverige 2012 
 
 
P.S. 
“Halleluja”, “Sebaot” och “Hosianna” är hebreiska och betyder “Prisa Gud!”, “Härskarornas Gud”och 
“Herre, Fräls!” i den ordningen.Helgelse är “processen som gradvis gör oss mer lika Jesus” Salighet betyder 
ungefär “djup hjärteglädje”. Om någon undrar. 
D.S. 

 

Svar från Salts styrelse: 
Motionären sätter ord på något som vi tror att många, och särskilt unga, gudstjänstbesökare 
känner igen sig i. Därför vill vi gärna bifalla motionen. Vårt förslag är att vi tillsätter en 
arbetsgrupp som kan kolla in vilka listor av detta slag som redan finns framtagna, och/eller om vi 

ska börja från scratch. Kanske att motionären själv kan tänka sig att ingå i denna grupp? 

  



Motion till Byggplats EFS  

Ledarutbildning inom Salt 
EFS behöver engagerade ledare som är trygga och kunniga i sitt ledarskap. Därför är en 
ledarutbildning nödvändig för blivande ledare. EFS Västerbotten har en väl fungerande 

utbildning för lägerledare och kan ses som ett föredöme. Detta är dock inte tillräckligt utan 
vidareutbildning, gärna med inriktning mot vardagligt arbete med ungdomar, bör också finnas. 
Denna utbildning bör ha kontakt med de lokala församlingarna för att förenkla för ledarena att 

engagera sig. Ledarutbildningen bör bedrivas på distriktsnivå men kan med fördel utgå från ett 
rikstäckande material.  

 

Jag yrkar på att Byggplats EFS skickar förslaget vidare för bearbetning till lämpliga instanser.  

Jakob Nordström 

 

Storforum på Byggplats EFS beslutade att motionen skulle lämnas vidare till Salts årsmöte, samt skickas för 

kännedom till DIKO och CFU. 

 

Svar från Salts styrelse: 
Styrelsen är helt enig med motionären om att EFS – och Salt – behöver engagerade ledare som är 

trygga och kunniga i sitt ledarskap. Vi tror också att ledarskap är en nyckel för att våra rörelser 
ska kunna växa och utvecklas framåt. Just därför finns dessa frågor redan nu på styrelsens bord. 

Som motionären påpekar ligger huvudansvaret för EFS och Salts ledarutbildning på de lokala 
församlingarna/föreningarna och/eller på distrikten. Samtidigt kan det finnas ett värde i att utgå 
från ett rikstäckande material. I viss mån kan man säga att ett sådant redan finns, eftersom Salt 

2009 gav ut ledarkursen Att följa och leda.  

Frågan förtjänar dock att hållas fortsatt aktuell, och som styrelse ser vi gärna att vi får ett förnyat 
uppdrag att arbeta med dessa frågor. Vi yrkar därmed bifall till motionen. 

 


