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Tack för ert brev med överskriften ”Svenska kyrkan och 
långsiktig demokrati”! Brevet rymmer frågor om 
demokratisk tradition och ansvar i Svenska kyrkan liksom 
frågor kring samspel och förhållningssätt inom ramen för 
den mångfald som är Svenska kyrkan liksom i de 
ekumeniska sammanhangen.  

I Kyrkoordning för Svenska kyrkan står i inledningstexten 
till Andra avdelningen (den s.k. Syftesparagrafen); 
”Församlingens grundläggande uppgift är att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 
mission. Syftet är att människor ska komma till tro på 
Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och 
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen 
återupprättas.” 

 Till att dela detta i församlingens gemenskap är vi alla 
helt likvärdigt kallade genom dopet och den nåd som vi 
har del av genom Jesus Kristus.  

I inledningstexten till Kyrkoordningens Första avdelning 
noteras vidare; ”Kyrkans lära formuleras genom den 
teologiska reflektionen över vad tron och bekännelsen 
innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan 
att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra 
dess innebörd. Läran uttrycks i trosbekännelser, i skrifter 
från kyrkans historia, i gudstjänstböcker och andra nutida 
dokument som kyrkan har bejakat. Varken 
trosbekännelserna eller läran är föremål för tro. De 
redovisar vad kyrkans övertygelse består i och utlägger 
tron. I fortlöpande samtal med andra traditioner, i 
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förkunnelsen och gudstjänsten fortsätter Svenska kyrkan 
att utlägga sin tro.” 

I inledningen till Kyrkoordning för Svenska kyrkan står 
det; ”Ett evangelisk-lutherskt kyrkosamfund har stor frihet 
att utforma sin organisation utifrån vad som i varje tid 
bedöms som mest ändamålsenligt. Kyrkoordningen 
innehåller mycket som inte är nödvändigt för kyrkans 
sanna enhet, men när Svenska kyrkan har fastställt 
bestämmelser av olika slag måste de följas för att splittring 
ska motverkas även i fråga om det som kan utformas på 
olika sätt.” 

Kristen bekännelse och det ansvarstagande som följer att 
ta ansvar i samhällets liv, har helt klart varit en del av 
framväxten av demokratiska system och beslutsordningar 
på olika håll i världen. Detta som ett uttryck för kyrkans 
uppdrag att gestalta och realisera den kristna 
människosynen om varje människas värde och därpå 
följande ansvar. Vår evangelisk lutherska tradition kan här 
sägas vara ett viktigt sammanhang i betoningen av varje 
människas myndighet och möjlighet att ta ansvar för 
relationen till Gud och därmed också förväntan på och 
förmågan till att ta ansvar i det samhälle och den värld 
som var och en är kallad att vara en del av.  

Svenska kyrkan är en mångfaldskyrka. Som öppen 
folkkyrka rymmer Svenska kyrkan många olika 
erfarenheter, traditioner, spiritualiteter och uttryck. Detta 
är en viktig del av Svenska kyrkans identitet och roll.  

Svenska kyrkan har i grunden ordningar för beslut som 
bygger på grundläggande demokratiska principer och 
inflytande. Detta dock i samspel med vigningstjänsternas 
särskilda ansvar. Detta har kommit att betecknas som ”den 
gemensamma ansvarslinjen”. Svenska kyrkan värnar alltså 
den demokratiska traditionen och de demokratiska 
ordningarna och detta i de tre nivåer som har beslutande 
organ i kyrkans struktur.  
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Detta betyder att de ordningar som finns i Svenska kyrkan 
är tillkomna efter beslut i demokratiskt valda sammanhang 
i enlighet med bestämmelserna i Kyrkoordningen. 
Förändringar i dessa ordningar sker inom detta 
demokratiska system genom motioner till Kyrkomötet.  
För att undvika splittring och lägga fokus på kallelse och 
uppdrag är utgångspunkten att dessa beslutade ordningar 
ska följas. Detta dock i respekt för kyrkans dynamiska 
mångfald och öppenhet för förändringar. 

Beslutet om ordningen att vigningstjänsten som präst är 
öppen för kvinnor som för män och de bestämmelser som 
sedan reglerar denna realitet har tillkommit i demokratisk 
ordning och inom ramen för de funktioner som säkerställer 
den gemensamma ansvarslinjen. Till detta kommer den 
tillsyn som tillkommer domkapitel och biskopar liksom de 
överklagandefunktioner som är reglerade i 
Kyrkoordningen. Allt för att behålla ordningen i relation 
till Svenska kyrkans identitet och uppdrag. 

Det finns en ekumenisk bredd i synen på 
vigningstjänsternas identitet och roll. Svenska kyrkan är 
och har varit aktiv i många olika ekumeniska dialoger och 
samtal i dessa frågor. I alla ekumeniska samtal och 
relationer är det viktigt att vara trygg i sin egen hållning 
och tradition för att därigenom kunna vara öppen, 
inlyssnande och ha beredskap till att lära nytt och lyssna 
till Andens tilltal. Så söker vi oss vidare i ömsesidig 
respekt på vägen mot enhet i mångfald. Detta är också den 
grundläggande hållningen i den inomkyrkliga dialogen i 
Svenska kyrkans mångfald. Vi ser detta också i de 
pågående samtalen i den samlade evangelisk lutherska 
gemenskapen i världen. Charta Oecumenicas hållning om 
ömsesidig god vilja och ärligt uppsåt att göra motparten 
väl är en bra sammanfattning av Svenska kyrkans 
inriktning i dessa sammanhang.    

Ja, det går att med respekt för varandra leva sida vid sida i 
lyssnande, lärande och tjänst. Om detta är vi helt överens. 
Detta dock i enlighet med de ramar och beslut som 
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beslutats inom ramen för Svenska kyrkans ordningar 
tillkomna i demokratisk ordning. Detta samtidigt i 
öppenhet och lyhördhet för Guds Andes tilltal och kallelse 
in i varje ny tid och kontext.  

Vi får gemensamt stämma in i Litanians (Sv Ps 700: I) bön 
i Stilla veckans verklighet ”Herre Gud Fader i himmelen, 
Herre Guds Son, världens Frälsare, Herre Gud Du helige 
Ande. Förbarma dig över oss. Var oss nådig. ” Detta i 
aning om påskens glädje och med påminnelsen om den 
kallelse som vi som kyrka har att tillsammans vittna om 
påskens under och livets seger i alla de sammanhang som 
vi är en del av och kallas in i.  

 

Allt enligt uppdrag 
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