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Till 

Biskop och Domkapitel i Göteborgs stift. 

Frimodig kyrkas avdelning i Göteborgs stift, har vid sitt årsmöte i Varberg den 3 mars 2012 gett 

stiftsföreningens styrelse uppdraget att formulera ett officiellt svar på det brev som biskopen sände 

till stiftets samtliga präster, daterat den 20 februari 2012. 

Brevet hänvisar till 17 kap 17 § i kyrkoordningen som berör prästs möjlighet att leda gudstjänst i 

annat kristet samfund.  Brevet till prästerna syftar till att förklara vilka möjligheter som finns att leda 

gudstjänst i annat samfund i allmänhet, men tillämpas på Missionsprovinsen i synnerhet. På 

domkapitlets vägnar skriver biskop Per Eckerdal och stiftsjurist Margareta Wicander att de präster i 

Svenska kyrkan som leder gudstjänster i t.ex. Missionsprovinsen bryter sina vigningslöften och 

riskerar att bli obehörigförklarade. Ur Svenska kyrkans perspektiv fungerar Missionsprovinsen som 

ett eget samfund.  

Nomineringsgruppen Frimodig kyrka verkar i Svenska kyrkan. I föreningsarbetet och som 

förtroendevalda möter vi inte så sällan människor som ifrågasätter sitt engagemang och medlemskap 

i den lokala församlingen eller i samfundet som helhet. Många anser att Svenska kyrkan i sina bruk 

och värderingar har fjärmat sig från det som, lite förenklat, ändå kan beskrivas som ”klassisk kristen 

tro”. Frimodig kyrka argumenterar ofta för uppfattningen att vi, trots svårigheter, bör stanna kvar, be 

och arbeta för en förändring i riktning mot det som utgör vår kyrkas grundläggande tro, bekännelse 

och lära (enligt KO 1 kap 1§). Frimodig kyrka har till och med framställt en folder för detta ändamål. 

Ändå finner vi anledning att djupt beklaga domkapitlets markering mot de präster som då och då 

inbjuds att leda gudstjänster i Missionsprovinsen.  Alla torde vara medvetna om att 

Missionsprovinsens existens hör samman med Svenska kyrkans egen oförmåga att hantera 

ämbetskonflikten på ett kyrkligt ansvarigt sätt. De präster, vigda enligt Svenska kyrkans ordning, som 

lite mer regelbundet leder gudstjänster i Missionsprovinsens gudstjänstgemenskaper är alla 

pensionärer, och de har under hela sin prästtjänst troget tjänat sina församlingar i Svenska kyrkan. 

Några få, lite yngre präster, har inbjudits att på sin fritid och vid enstaka tillfällen tjänstgöra i någon 

av dessa gemenskaper. Vi anser det oklokt att domkapitel och biskop nu går konfrontationsvägen. Ett 

ledarskap som gör på det sättet inger inte förtroende.  Från domkapitel och biskop hade vi förväntat 



oss större generositet, i god ekumenisk anda.  Ett mer inkluderande förhållningssätt till dessa fåtalet 

präster hade välkomnats av Svenska kyrkans mest engagerade medlemmar.  Det nu aktuella brevet 

har skapat ytterligare sorg och förstämning i stora grupper, också bland oss som står utanför 

Missionsprovinsen. Detta i synnerhet som generositeten mot avvikelser från Bibelns undervisning 

och kyrkans bekännelse i många sammanhang är påfallande stor. I en kyrka där vi säger oss värna om 

mångfalden har vi inte råd att stöta bort väckelserörelsernas folk. Göteborgs stift sänder genom 

brevet olyckliga signaler till stiftets församlingar och präster. Samtidigt är det angeläget för oss 

påpeka att vi på inget sätt ifrågasätter stiftets tillsynsuppgift. Det är det okänsliga tillvägagångssättet 

som bekymrar oss. 

Till detta kommer också ekumeniska komplikationer om man vill vara konsekvent. Svenska kyrkan 

har ekumeniska överenskommelser med bl.a. Svenska Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan. 

Dessa har nyligen bildat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet. För 

närvarande kallas den Gemensam Framtid, eller oftare, GF-kyrkan. Detta innebär att de gamla 

överenskommelserna är obsoleta, och att samarbetsavtal som på sina håll slutits inte längre är 

giltiga. Bryter inte då en präst i Svenska kyrkan mot det som stadgas (i Kap 17 § 17 i kyrkoordningen) 

om han eller hon leder en gudstjänst i någon av GF-kyrkans församlingar? 

Dessutom finns det andra ekumeniska sammanhang där präster från Svenska kyrkan inbjuds att 

medverka och ibland leda gudstjänster utanför det som stadgas i 17 kap 17 § i kyrkoordningen. 

Brevet berör på så sätt många andra gudstjänstsammanhang, inte enbart dem som uttryckligen 

nämns. Här inställer sig många frågor om hur det i praktiken skall tillämpas. Enligt vad vi erfar 

förekommer det, inte så sällan, att det firas ekumeniska gudstjänster, utan att tillstånd från 

domkapitlet inhämtats. Och gränsdragningen mellan att ”leda” och att ”medverka” i en gudstjänst, 

när vi numera försöker finna vägar för de mångas praktiska delaktighet, är många gånger inte så 

enkel. 

I dagen samhälle och i Svenska kyrkans trängda läge är det angeläget för stiftet att använda sina 

resurser på rätt sätt. Med en ny biskop i stiftet fanns förhoppningar om en positiv nystart för 

stiftsarbetet.  Just nu reser biskopen runt i samtliga kontrakt för att försöka lyssna in vad som i 

församlingarna finns av både förhoppningar och farhågor inför framtiden. Det nu aktuella brevet 

vittnar inte om någon djupare lyhördhet.  I stället borde vi ägna alla tillgängliga resurser åt det 

ständigt lika aktuella uppdraget vi fått av vår Herre Jesus Kristus - att på olika sätt förkunna 

evangelium rent och klart. Då bör också stiftsledningen värdesätta alla dem som inte vill göra annat 

än just detta.  

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för Frimodig kyrka i Göteborgs stift. 

 

Tord Nordblom,ordf. 


