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ABSTRACT

Kyrkosplittring eller berikad mångfald? 
En undersökning om den nuvarande ekumeniska relationen mellan Svenska kyrkan och 
Rysk-ortodoxa kyrkan. 

Antal sidor: 45

The results illustrate that there is a lack of reciprocal dialogue and respect between
the  churches  at  present.  The  Russian-orthodox  church  has  chosen  to  disrupt  its
dialogue  with  the  Swedish  church  due  to  disagreements  regarding  same-sex
marriage.  In  the  research,  qualitative  methods,  such  as  interviews,  were  used  to
answer  the  research  questions.  
Three main challenges to the continuation of an ecumenical dialogue are discussed in
the theoretical section of the dissertation: goals,  methods and responsibilities.  The
study shows that similar problems are faced by both churches.  
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1. Inledning

Rotad i kyrkans identitet, syftar den ekumeniska dialogen ytterst till försoning och enhet i

lydnad till den bön som Jesus Kristus gav till sina lärjungar: ”Jag ber att de alla ska bli ett

och att liksom du, fader; är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen

tro på att du har sänt mig.”1 Nya testamentet har på många sätt beskrivit denna enhet,

som  redan  finns  –  i  Kristus.2 Processen  är  svår,  många  delningar  går  tillbaka  flera

århundraden och har förvärrats av språkliga, kulturella och politiska faktorer. Ändå måste

de  undersökas  fritt  från  polemik  och  missförstånd.  Samtidigt  är  det  viktigt  att  vara

medveten  om att  det  finns  fundamentala  skillnader  mellan  ortodoxi  och  evangelisk-

lutherism. 

Den ortodoxa kyrkan har tidigare gjort anspråk på att vara den enda sanna kyrkan och

menar att den enda vägen till kyrkans enhet, är att de schismatiska kyrkorna återvänder.

Under början av 1990-talet växte en stark kritik mot ekumeniken ifrån den rysk-ortodoxa

kyrkan. Dessa hade tidigare upplevt sig missgynnade i olika ekumeniska sammanhang.

De krävde beslutsformer som tillät dem att agera utifrån sin egen identitet och att slippa

delta  i  de  frågor  som  var  främmande  för  dem,  exempelvis  kvinnors  inträde  i

prästämbetet.  Ordet  ekumenik  blev  en  symbol  för  allt  ont  som  hotade  kyrkan  och

beskrevs som heresi.  Samtidigt blev exempelvis homosexualitet en stor ecklesiologisk

och  moralisk  symbolfråga  i  Ryssland,  som  markerade  en  tydlig  gräns  mot

reformationskyrkorna  som  de  ortodoxa  kyrkorna  ser  som  liberala  och

samhällsanpassade.3  

Eftersom den ekumeniska organisationen, Kyrkornas världsråd, höll på att falla sönder

under slutet av 1990-talet, inrättades en specialkommission i generalförsamlingen för att

bevara de ortodoxa kyrkorna som tidigare röstats ner i viktiga frågor. Alla frågor som på

något  sätt  rörde  innehållsfrågor  skulle  fattas  med konsensus.  Detta  ledde  till  att  den

heliga synoden i Ryssland, förklarade sig nöjda och den Ryska kyrkan blev kvar som

medlem. Samtidigt förklarade den Ryske delegaten biskop Hilarion Alfeyev att frågan

1 Joh. 17:21- 23 

2 Carelli, Elisabeth. 2000 ”Ekumenik i ett historiskt perspektiv”. Catharina Segerbank (red.). Enhetens 
utamning. Ekumenik i teori och praktik. Örebro: Libris; s.35 

3 Jonas, Jonsson. Ekumenik på världens villkor: Kyrkornas världsråd i den ekumeniska rörelsen efter 
Uppsala 68, Verbum förlag; 2008, s.164
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om den Ryska kyrkans medlemskap skulle hållas öppet, eftersom de ansåg att pågående

liberalisering av läran i protestantiska kyrkor i Norden hade skadat deras relationer till de

traditionella  kyrkorna.  Svenska  kyrkan  ansågs  ha  gått  alldeles  vilse  och  den  Rysk-

ortodoxa  kyrkan  avbröt  sina  förbindelser  på  grund  av  välsignelsen  av  samkönade

äktenskap.4 

Det blir därför intressant att undersöka Rysk-ortodoxa kyrkans inställning till ekumenik,

Rysk-ortodoxa kyrkan i  Sverige och eventuella kontakter och överenskommelser med

Svenska kyrkan. Enligt den Rysk-ortodoxa kyrkan kan inte sann kristen enhet, grundas

på dialog om att det råder enighet i väsentliga frågor. Enheten uppnås inte förrän kyrkor

tillsammans, har ett klimat där de kan vara ofullkomliga inför varandra och kan ställa de

svåra trosfrågor som ibland gränsar till tvivel.5

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den ekumeniska relationen mellan Svenska kyrkan

och den rysk-ortodoxa kyrkan. Detta syfte uppfylls genom att belysa ämnet från båda

kyrkornas  perspektiv  men  med  en  empirisk  tyngdpunkt  på  företrädare  för  Svenska

kyrkan.

1. Vilken är den rysk-ortodoxa kyrkans inställning till ekumenik från 1990 till idag? 

2. Vilka nuvarande kontakter och överenskommelser finns mellan Svenska kyrkan och

den rysk-ortodoxa kyrkan?

 3. Hur ser representanten för den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige på eventuella kontakter

med Svenska kyrkan och vilka officiella ställningstaganden finns i frågan?

 4. Hur ser ekumeniskt engagerade representanter för Svenska kyrkan på relationen till

den rysk-ortodoxa kyrkan och vilka officiella ställningstaganden och samarbeten finns i

frågan? 

 1.2 Avgränsningar

Anledningen  till  att  jag  i  denna  uppsats  avgränsar  mig  endast  till  Svenska  kyrkans

företrädare inom ekumenik har att göra med att Svenska kyrkan som trossamfund inte har

något officiellt ställningstagande till den rysk-ortodoxa kyrkan. I min undersökning har

4 Jonsson, Jonas. 2008, s.165

5 Segerbank Catharina (red). 2000, s.8
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jag även valt att fokusera på den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige och eventuella kontakter

med Svenska kyrkan. Anledningen till att jag avgränsar mig och undersöker relationen

mellan kyrkorna i Sverige är för att rysk-ortodoxa kyrkan bröt med Svenska kyrkan, när

den sistnämnde införde samkönade äktenskap. Detta ska dock tydligen inte beröra de

multilaterala  relationerna  och  lokala  relationerna,  såsom  inom  Sverige,  utan  enbart

internationellt. Eftersom relationen inte skall beröra den multilaterala utan, den bilaterala

dialogen,  blir  det  intressant  att  undersöka och avgränsa forskningen till  vad som har

åstadkommits nationellt, och om inget har gjorts, varför och vad som ska göras för att

eventuellt nå fram till en dialog som kan vara önskvärd. Det vore givetvis intressant att

undersöka den dialog som Svenska kyrkan har med de övriga ortodoxa kyrkorna, men

med  tanke  på  den  begränsade  tiden  och  uppsatsens  omfång  blir  det  inte  möjligt  att

genomföra  sådan  studie.  Uppsatsen  kommer  därför  inrikta  sig  på  Svenska  kyrkans

relation  till  rysk-ortodoxa  och  hur  informanterna  hanterar  konflikter  i  mötet  med

varandra, samt om och hur de då lyckas bevara enheten. Studien görs utifrån ett bilateralt

ekumeniskt perspektiv som kyrkorna har i förhållande till varandra. Explicit undersöks

den ekumeniska utvecklingen mellan kyrkorna under 2000-talet. Dessutom görs en kort

genomgång  av  såväl  lokal  som internationell  historisk  bakgrund.  Den  internationella

bakgrunden  används  för  att  eventuellt  ge  perspektiv  på  det  lokala  skeende.  Vad

informanterna betraktar som konsekvenser av 1900- och 2000-talets eventuella uteblivna

försonings- och enhetsarbete redovisas i resultatet. 

1.3 Bakgrund och begrepp

Syftet med detta kapitel är, dels att teckna en historisk bakgrund till utvecklingen av den

rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige, dels att förklara synen på begreppet ekumenik. Detta är

nödvändigt för att kunna förstå vilken uppfattning kyrkorna har om ordet ekumenik och

därmed möjlig inställning till begreppet.

1.3.1 Rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Under den tidiga medeltiden förekom det  kontakter  mellan Sverige och det  ortodoxa

Novgorod  och  Kiev-riket,  både  genom  handelsförbindelser  och  politiska  äktenskap.

Kiev-riket  anses  enligt  traditionen  vara  det  område  i  Ryssland  som  först  antog

kristendomen. Detta hände när Vladimir den store,  år  988, lät  döpa sitt  folk i floden

Dnjepr. 1019 gifte sig Vladimir den stores son, fursten Jaroslav av Novgorod, med den
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svenske kungen Olof Skötkonungs dotter Ingegerd.6 I  och med giftermålet antog den

svenska  prinsessan  den  ortodoxa  tron  under  sitt  nya  namn  Irina.  När  hennes  make

Jaroslav dog, valde Irina att gå i kloster och levde de sista åren av sitt liv som ortodox

nunna under namnet Anna. Hennes tro och fromhet medförde att hon helgonförklarades

av den ryska kyrkan år 1056. Heliga Annas far var den förste kristne kungen i Sverige,

medan väst- och östkyrkan fortfarande var enade. 

Handelsförbindelserna som fanns mellan Sverige och det ortodoxa Ryssland resulterade i

grundande  av  olika  handelsgårdar  i  både  öst  och  väst.  Den  ryska  handelsgården  i

Stockholm gav alltså upphov till grundandet av den första rysk-ortodoxa församlingen

utanför moderlandet. Det skedde på 1620-talet och Kristi förklarings ortodoxa församling

existerar fortfarande och har sitt centrum på Birger Jarlsgatan i Stockholm.7 Trots att den

Ryska ortodoxa kyrkan haft en egen församling i Sverige sedan dess, har de inte fått

någon framträdande roll i svenskt kyrkoliv förrän efter andra världskriget.8 Under slutet

av 1990-talet grundades ytterligare två Rysk-ortodoxa församlingar, den helige Sergeijs

församling i Stockholm och Guds moders beskydd ortodoxa församling i Göteborg. De

två sistnämnda församlingarna är underställda Moskva-patriarkatets jurisdiktion medan

Kristi förklarings ortodoxa församling är underställd patriarken av Konstantinopel, sedan

kommunistregimen tog makten i Ryssland. 

1.3.2 Begreppsförklaring 

Ordet ekumenik kommer från det grekiska ordet oikoumenikos, och betyder ”hela den

bebodda världen” eller ”som rör den bebodda jorden”.9 Ordet förklaras vara bildat av

”oikos” som betyder hus. Därmed kan ekumenik beskrivas som att leva tillsammans i

samma hus.10 Begreppet inbegriper alla jordens invånare i det ekumeniken vill omfatta.

Det här är en fast grund för vad ekumenik är, bibliskt och allmänkyrkligt i äldsta tid,

vilka missbruk det än råkat ut för. Ekumenik handlar om, som ovannämnt, alla som bor i

huset, som hör ihop, som är familj och grannar, som är beroende av varandra och lever i

6 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryssland/historia/den-kievrusiska-tiden-800-1240 
(hämtad 2017-04-10) .

7 Brohed, Ingmar. Sveriges kyrkohistoria, Malmö: Elanders Berlings AB; 2005, s.300

8 Stoor, Thomas. Mellan mission och dialog- Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa 
Sverige, Bjärnum: Artos och Norma bokförlag; 2002, s.53

9 Peter Artman. Ny endräkt. Vävd i ett enda stycke, Skellefteå: Artos namn och bokförlag; 2009, s.19 

10 http://www.skr.org/om-skr/ekumenik/ (hämtad 2017-04-05). 
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gemenskapen med varandra. I Nationalencyklopedin förklaras ekumenik med: ”samlande

benämning på kyrkliga enhetssträvanden. Bakom ekumeniken ligger  den redan i  Nya

Testamentet uttryckta tanken att de kristna är och bör utgöra en enhet”.11 På Sveriges

kristna råds hemsida förklaras det att ekumenik handlar om strävan efter Kristi kyrkas

synliga enhet, och att som kristna är vi utsända att följa kärlekens enhet som är i Gud.12 

Ekumenik som begrepp har, historiskt sett, olika innebörder. I fornkyrkan användes det i

samband  med  det  första  konciliet  i  Nicaea  325,  som  även  kallades  ett  ekumeniskt

koncilium. Det var världens enhet, snarare än kyrkans, som man syftade på eftersom det

kom delegater från hela världen. Begreppet har använts i de fornkyrkliga bekännelserna

(nicaeno- konstantinopolitanska och-, apostoliska) som kallades ekumeniska. Begreppet

handlade då om att bekännelser var allmänneliga och delades av alla kyrkor eftersom

ekumenik vid denna tid var synonymt med allmännelig. Det är först under 1800-talet,

som begreppet har kommit att syfta på strävan att skapa enhet mellan kyrkorna. 

Ekumenik är inte att förneka eller upphäva olikheter utan att erkänna och fira den rika

mångfald som enheten rymmer. Ekumenik innebär inte att någon åstadkommer kyrkans

enhet, utan att den friläggs och blir synlig.13 

1.4 Metodval och material

I detta kapitel redogörs för val av arbetssätt, hur undersökningen kommer att genomföras

och vilket material som används. Dessutom kommer valet av informanter, utförande av

intervju och överväganden att redovisas. Studien har genomförts med två arbetssätt som

bedrivits parallellt. 

1.4.1 Metodval 

Jag har i  min undersökning valt att  använda kvalitativ metod för att  få svar på mina

frågeställningar och det kommer ske även genom kvalitativa intervjuer. I det första skedet

av arbetet undersöks kyrkornas relationer i dialoger. Källmaterialet består av officiellt

nedskrivna  dokument  från  kyrkorna,  brev,  enskilda  samtal  och  dialoger  vid

11 Nationalencyklopedin, ekumenik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekumenik (hämtad 
2017-04-05) 

12 http://www.skr.org/ Hämtad 2017-05-10

13 Jonsson, Jonas. 2008, s.90
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Östersjöregionen samt Barentsregionen. Det har varit svårt att få fram någon form av

protokoll från kyrkorna och jag har därför hänvisats till enskilda personer runtom i landet

som varit aktiva vid mötena i fråga. Dessa personer har sedan bifogat ett antal dokument

via  epost  och skickat  via  brev sammanfogade protokoll  samt brev från Theobalt  och

Barentsregionen.  Tillgången  till  material  har  varit  begränsat  och  därför  viktigt  att

poängtera att uppsatsens tyngdpunkt ligger på intervjuer.

I  min uppsats kommer dock vissa protokoll  att  tolkas och analyseras utifrån angivna

frågeställningar. Hur och varför informanterna valts ut redogörs i underrubrikerna: Urval,

representativitet  och  tillförlitlighet.  Hur  intervjuerna  genomförts  redogörs  för  i

Utförande.

För att få en bättre inblick i vilken relation kyrkorna har till varandra har frågor ställts i

form av vilken form av dialog har framförts och vad har åstadkommits? Hur framställs

relationen i dokumenten? Här syftar jag på att undersöka den lokala relationen kyrkorna

mellan.  Den källorienterade  undersökningsdelen  blir,  som intervjuundersökningen,  en

nyupptäckt källa. 

Forskare som tränger ned i källor ställer sig frågan om innehållet i ett dokument: är det

tillförlitligt? Om ett dokument har formen av en redogörelse för vad som hörts eller sagts,

bör frågan ställas om författaren var i position att ge en trogen återgivning.14 Många av de

personer  som valts  ut  som informanter  har  faktiskt  varit  närvarande i  samarbetsrådet

mellan kyrkorna. När jag söker svar på det skriftliga innehållet har jag valt att utgå från

bland annat följande:

Undersökning av protokoll och samarbetsdialog. 

De  protokoll  som  funnits  tillgängliga  har  varit  från  Östersjöregionen  och

Barentsregionen. Protokollen är källmaterial som ger mig en bild av de samarbeten som

varit och som pågår, samt av hur relationen varit mellan kyrkorna. Även om jag utgår

från ett omfattande intervjumaterial har jag valt att analysera protokoll och dokument

som varit tillgängliga mellan kyrkorna. Kyrkorna har, som tidigare nämnt, deltagit med

enskilda representanter i enskilda samarbeten och dialoger som fortfarande pågår. Det är

14 Tosh, John. Historisk teori och metod, Lund: Studentlitteratur; 2012, s. 83. 
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dessa enskilda representanter, främst ifrån svenskt håll, som kommer att intervjuas och

undersökningsdelen kommer att utgå från deras uttalanden.

1.4.2 Intervju

Totalt  har  sju  personer  intervjuats  under  perioden  18  april  –  2  maj,  2017.  Två  av

informanterna är i åldern 43-48 år och de fem övriga är över 59 år. Alla utom en intervju

genomfördes på svenska. En intervju genomfördes på ryska eftersom personen i fråga

kände  sig  mer  bekväm i  detta  språk.  Intervjupersonerna  kommer  ursprungligen  från

Sverige, förutom en som är från Ryssland och har bott i Sverige ungefär fem år. 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att använda sig av det direkta sammanträdet mellan

undersökare och intervjuperson. Intervjuerna kan genomföras på olika sätt och det mest

förekommande  är  att  möta  personen  som  ska  intervjuas.15 Kvalitativa  intervjuer

kännetecknas  bland  annat  av  att  ställa  raka  frågor  och  på  dessa  erhålls  komplexa,

innehållsrika svar. Detta innebär i sin tur att efter att alla intervjuers genomförts, fås ett

rikt material i vilket det kan hittas många intressanta och relevanta företeelser; åsikter,

mönster  och  mycket  annat.16 Under  intervjun  är  det  viktigt  att  undersökaren  inte

anammar ett enhetligt beteende eller uppträdande. En kvalitativ intervju ter sig istället

som ett samtal och intervjun skapar i sig själv en sorts social relation vars karaktär och

egenskaper är beroende av den enskilde deltagaren. Intervjun i denna studie går bland

annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker, vilka erfarenheter den har och hur den

intervjuades föreställningsvärld kring ekumenik ser ut. 

I en halvstrukturerad intervju söks förståelsen för teman i den levda vardagsvärlden, ur

informantens eget perspektiv. Halvstrukturerad intervju är varken ett vardagligt samtal

eller ett slutet frågeformulär. Den fokuserar på särskilda teman som kan innehålla förslag

till frågor.17 I en halvstrukturerad intervju utgår forskaren från en mängd frågor men är

flexibel ifråga om i vilken ordning de ställs. Forskaren ställer även följdfrågor för att

finna djupare förklaringar och svar. I de fall där en informant besvarar en fråga under en

annan  fråga  är  det  inte  alltid  nödvändigt  att  ställa  frågan  igen,  det  beror  på  hur

uttömmande svaret är. Forskaren har då en lista över specifika teman som skall beröras

15 Wideberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: studentlitteratur; 2012, s.16

16 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer, Lund: studentlitteratur; 1997, s.16

17 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber AB; 2012, s.414
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(intervjuguide) men respondenten har stor frihet att  utforma svaren på sitt  eget sätt.18

Frågor  som  inte  ingår  i  denna  kan  ställas  om  intervjuaren  anknyter  till  något  som

respondenten sagt.19 Intervjuerna för denna uppsats transkriberades inom en dag eller två

efter att de genomförts, för att inte några särskilda nyanser eller konkreta uttryck skulle

glömmas bort. 

Intervjuer med framträdande personer inom ekumenik hjälper mig att få inblick i olika

personers värderingar och minnesbilder, samt i de sätt informanterna försöker framställa

sig själva på i ett möte med en annan person. Min huvudsakliga avsikt med intervjuerna

är med andra ord, att förstå dessa framträdande personer inom ekumenik och synliggöra

deras tankar, idéer och erfarenhet kring relationen mellan kyrkorna samt det ekumeniska

perspektivet. Kvalitativ intervju passar min undersökning bäst eftersom respondenternas

personliga  uppfattning  och  erfarenhet  kommer  fram.  Jag  är  medveten  om  att  den

kvalitativa intervjun med respondenterna inte kan ge generell bild av hur situationen ser

ut i relationen mellan kyrkorna, men samtidigt ger den här metoden en god förståelse av

något som undersöks med hjälp av mycket information och få undersökningsinformanter.

Jag är också medveten om att det finns en risk för att respondenternas uppfattning kan te

sig  som  något  officiellt  ställningstagande  ifrån  kyrkorna  samtidigt  som  jag  faktiskt

undersöker vad kyrkorna officiellt  har åstadkommit  med varandra,  ändå gäller  det att

vara medveten om att det är Svenska och ryska kyrkans företrädare, inom ekumeniken,

och deras personliga uppfattningar som undersöks. Företrädarnas erfarenheter redovisas

nedan. Intervjuerna bidrar i denna uppsats dels med ett historiskt perspektiv av relationen

mellan  kyrkorna  genom  att  de  redogör  för  det  förflutna  och  nutid,  dels  av  hur

informanterna personligen ser på relationen och en eventuell lösning på den.  

1.4.3 Urval, representativitet och tillförlitlighet

Personer  som valts  ut  är  i  olika  åldrar  och  med  ursprung  i  olika  städer  i  Sverige.

Anledningen till  att  det  endast  är  en person som valts  ut  som representant  för  rysk-

ortodoxa kyrkan i Sverige är dels för att ingen respons har getts ifrån de rysk-ortodoxa

prästerna men också för att det finns ett begränsat antal präster i rysk-ortodoxa kyrkan i

18 Trost, Jan. 1997, s.47

19 Bryman, Alan. 2012, s.415
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Sverige. Sammanlagt finns det tre rysk-ortodoxa präster i Sverige men endast en valde att

svara på förfrågan om att delta i en intervju. Nedan presenteras informanterna: 

Anders Wejryd – Ärkebiskop emeritus, Europapresident för Kyrkornas världsråd.

Christopher  Meakin –  Kyrkosekreterare  och  chef  för  sekretariatet  för  teologi  och

ekumenik 2008-2016, nu ny domprost i Växjö 2016.

Esbjörn  Hagberg –  Biskop  emeritus  Karlstad  stift  2002-2016.  Tidigare  ansvarig  för

relationen  till  de  ortodoxa,  under  början  av  2000-talet.  Ledamot  i  Ortodox-

Luthersevangeliska dialogen internationellt.

Kristin  Molander -  Handläggare  för  ekumenik  på  Kyrkokansliet  och  medarbetare  till

Stockholms biskop Eva Brunne.

Peter Lindvall – Stiftsprost i Skara stift,  med en lång och varierad erfarenhet bl.a. av

Svenska kyrkans internationella relationer, bl.a. i Indien och Afrika.

Sven-Bernhard Fast – Biskop av Visby, tidigare generalsekreterare för Sveriges kristna

råd mellan 2003-2011.

Vitalii Babusin- Rysk-ortodox präst i Sverige.

1.4.4 Utförande

Intervjupersonerna har valts  ut  genom tips men också genom vilka personer som jag

funnit som mest lämpliga för denna studie. Sverige kristnas råd kontaktades först om

rekommendation om de personer  som skulle  kunna vara lämpliga för  denna uppsats.

Därefter kontaktades personerna och förfrågan gjordes om informanterna skulle tänka sig

att dela med sig av sina uppfattningar och upplevelser. Kontakten gjordes genom mail.20 

Instruktioner om undersökningen presenterades via mail och urvalet av respondenter har

dels skett genom tips men också genom min egen uppfattning om vilka personer som jag

ansåg hade mest relevant erfarenhet kring de frågor som studien berör. Intervjuer som

gjorts i denna studie har skett enskilt. Anledningen till detta är att i en gruppintervju kan

personer påverkas av varandra och det kan bildas en form av majoritetssynpunkt i vilken

de individuella skillnadernas, som i denna uppsats kan komma att bli viktiga, suddas

bort. 

I de flesta fall har intervjuerna gjorts på plats på i Stockholmsområdet, men jag har också

genomfört intervjuer på telefon. Detta främst på grund av den geografiska spridningen.

20 Bifogad fil finns längst ned i uppsatsen. 
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Fyra  av  intervjuerna  genomfördes  i  Stockholmsområdet,  de  övriga  skedde  via

telefonsamtal.  För att inte förlora viktig information har intervjuerna till  denna studie

spelats in. 

Frågorna som ställts är utformade för att beröra uppsatsens syfte och frågeställningar.

Först ställdes inledande frågor i form av vilket yrke informanterna har, i vilken egenskap

de har  arbetat  med ekumeniska  frågor  och vad de har  för  erfarenhet  av  ekumeniska

dialoger och samarbeten. Jag har därmed försökt först att skapa en sorts social relation

med  informanterna  för  att  sedan  öppna  upp  samtalet  med  detaljerade  frågor  om

kyrkornas relation.  Frågorna har  ställts  på liknande sätt  till  både representanterna för

kyrkorna.  Min  förväntan  var  att  samtliga  representanter  på  något  sätt  skulle  kunna

redogöra för  hur de ser på relationen mellan kyrkorna eftersom de har  olika mycket

erfarenhet av samarbete mellan kyrkorna. Frågorna är ställda på ett sätt för att tydliggöra

deras tankar, idéer och erfarenhet kring relationen mellan kyrkorna samt det ekumeniska

perspektivet. 

I anslutning till informanterna gjordes en förfrågan om det ska vara konfidentiellt, det vill

säga att ingen av informanterna kommer kunna kopplas till någon given information eller

på något  sätt  igenkännas av utomstående.  Detta  har  varit  viktigt  för att  visa  fram de

respondenter och framträdande personernas uppfattning kring ämnet. Intervjuernas längd

har  varit  allt  mellan 24 till  47 minuter.  Intervjuformuläret  finns i  bilaga längst  ned i

uppsatsen.  

1.4.5 Överväganden

Till min studie kom forskningsetiska riktlinjer att bli viktiga inför intervjuerna. Några av

dessa etiska riktlinjer var samtycke, konsekvenser och konfidentialitet.21 I kontakt med

informanterna blev de informerade om undersökningens syfte  och att  deltagandet  var

frivilligt. Sju av tio gav sitt samtycke att delta i intervjun. Ett annat dilemma var hur

mycket  information  som  intervjupersonerna  skulle  delges.  Fanns  det  en  risk  att

informanterna  skulle  agera  på  ett  särskilt  sätt  som  skulle  kunna  påverka  svaren  i

intervjuerna? Till exempel, skulle de utvalda informanterna kunna sätta sig in i ämnet och

på en nivå som överstiger vad de kände till? Valet på frågan föll att ge tillräckligt med

21 Steinar, Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur; 1997, s.107
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information om att studien handlar om relationen mellan Svenska kyrkan och den rysk-

ortodoxa kyrkan, samt att frågorna handlar om hur vi ska göra för att nå en enhet. 

När det gäller den forskningsetiska principen konfidentialitet, godkände alla informanter

att jag kunde använda mig av deras riktiga namn i uppsatsen och såg inte det som ett

problem. Godkännande av detta medgavs via samtal eller mail. Anledningen till att jag

valt att använda mig av deras namn är för att på så sätt enklare belysa vilken roll de har

eller haft,  och på så sätt klargöra varför just dessa personers synpunkter är relevanta.

Dessutom blev bedömningen att deras roll ändå kommer bli känd vilket gör det bättre att

tydligt skriva ut vem som har uppgett vad. Valet av detta är genomtänkt men inte helt

okontroversiellt. 

Det  tredje  dilemmat var  konsekvenser:  Hur mycket  kan man använda sig av citat  ur

informanternas intervjutalanden, med tanke på att de deras nedskrivna berättelser skulle

komma att publiceras i uppsatsen? Valet föll på att fråga vad informanterna själva tyckte

och samtliga gav samtycke om att deras erfarenhet skulle kunna delges till andra. 

Materialet  består  av  både  det  skriftliga  och  det  som  framkommit  genom intervjuer.

Redovisningen  bygger  till  stor  del  på  de  intervjuer  jag  gjort  med  företrädare  inom

ekumeniken. Beskrivningen av de arbeten som finns mellan kyrkorna, protokoll och brev

finns sparade och dokumenterade, liksom samtliga anteckningar från intervjuerna. 

1.5 Tidigare Forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om dialoger mellan Lutherska kyrkor och

rysk-ortodoxa kyrkan. 

Den  finska  luthersk-evangeliska  kyrkan  har  haft  en  mångårig  och  dokumenterad

teologisk dialog med den rysk-ortodoxa kyrkan. Den har minskats sedan 2012, eftersom

den ryska parten vill strama åt samtalen och på förhand tydligt avgöra vad som går att

samtala  om  och  vad  som  inte  går  att  samtala  om.  Samtalen  som  hållits  finns

sammanfattade i skriften  Faith and Love. Eftersom det saknas litteratur om relationen

mellan Svenska kyrkan och rysk-ortodoxa kyrkan har min uppsats en viktig lucka att

fylla, och därför är en bra utgångspunkt att knyta an till den forskning som funnits om

den finska kyrkan som teologiskt har samma utgångspunkt som Svenska kyrkan. 

11



I  boken  Faith  and  Love,  ställer  sig  Juha  Pikhala  frågan:  Vad  har  uppnåtts?  Här

presenteras  bland  annat  doktrinärer  och  teologiska  samtal  som  hållits  mellan  den

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och rysk-ortodoxa kyrkan (1970-2011). Vad som

uppnåtts  och  vad  resultatet  av  det  ekumeniska  samtalet  skulle  kunna  vara.  Frågan

besvaras  utifrån  ett  långt  och  ett  kortsiktigt  perspektiv.  Under  den  ovannämnda

tidsperioden har kyrkorna varit engagerade i flertal officiella ekumeniska diskussioner,

ledda av kyrkans högst positionerade personer. 22  Hälften har varit under Sovjet-tiden,

den andra hälften efter det. Under denna tid har båda sidorna på många sätt uttryckt deras

behov av samtal och att dessa skall fortsätta.23 

År 2014 fick mötet för dialog mellan kyrkorna ställas in, inte på grund av dialogen i sig,

utan för att den ryska sidan ansåg att den Lutherska kyrkans välsignelse av samkönade

äktenskap,  var  problematisk  för  dess  egna  ekumeniska  position.  Diskussioner  har

återupptagits  men  definitivt  på  lägre  tjänstemannanivå.  Ansvaret  från  kyrkans  allra

högsta ledning har därmed avtagit  med tiden.  I  boken beskrivs behovet av ekumenik

samtidigt som samtliga officiella dialoger återges och ger en möjlighet för läsaren att få

en mer detaljerad bild av betydelsen av dialogen, liksom hur deras synpunkter utvecklats

och vad som inte varit enhetligt. 

I samtliga dialoger som förts och sammanfattats i boken har dialogerna börjat med ett

särskilt tema där det först beskrivs i vilka frågor parterna kommit överens. Därefter ges

en beskrivning av de teman där man inte har nått en överenskommelse. Oftast beskrivs

skillnader mellan ortodoxa och lutherska, och att det är viktigt att vara medveten om

vilka skillnader det finns mellan kyrkorna ifråga om olika teologiska ämnen. De första

två dialogerna i Turku (1970) och Zagolsk (1971), hade eukaristi som huvudtema. I dem

beskrivs det bland annat att båda parterna har fått ett mer precist och djupare synsätt på

den andra kyrkans uppfattning om eukaristi samtidigt som de både kommit överens om

flera saker, bland annat att i eukaristin, finns kropp och blod av Kristus. När kristna tar

del av denna måltid blir de delaktiga av Kristus som medlemmar i hans kropp, det vill

säga kyrkan.24 Samtidigt finns det en del i texten som beskriver eller förklarar kyrkornas

22 Pihkala, Juha. Faith and Love. Shared doctrine reached on the basis of the dialogues of the Evangelical 

Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church. Helsinki; 2017, s.6 

23 Pikhala, Juha. 2017, s.6

24 Pikhala, Juha. 2017, s.63 ff.
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olika  synsätt  i  eukaristin,  först  återges  den  ortodoxa  kyrkan  doktrin,  sedan  återges

luthersk lära  om eukaristi.  Dessutom har det  funnits  en omfattande social  etik med i

dialogerna i form av kristen kärlek som kräver att kristna aktivt deltar i att bygga upp

relationer i samhället, samt aktivt motsätter sig orättvisor som rasism, segregation och

krig.25 

När dialogerna avslutats har de återgett förslag på när och var nästa möte ska hållas och

vad som ska vara temat i detta. 

I boken redogörs även för vad som inte varit tillräckligt och som måste förbättras i de

dialogerna mellan kyrkorna. I Bangkok konferensen (1973) nämns till exempel, att den

Finsk-Lutherska  kyrkan  inte  kan  acceptera  otillräcklig  uppmärksamhet  riktad  till

frälsning av människan.  Konferensen har ansetts vara en hyllning till  frälsning, men i

vilken det beskrivs: “We think, however, that real celebration of salvation takes place

when  man  has  been  reconciled  with  God  and  his  neighbours  in  Jesus  Christ,  and

especially, when the Church triumphantly celebrates the Eucharist.”26

Till de mest lyckade samtalen hör 1977 års dialog i Kiev, där kyrkorna först hade en

dominerande uppfattning om att den lutherska och ortodoxa frälsningsläran skiljer sig

mycket från varandra. I samtalen blev det emellertid mer uppenbart att viktiga aspekter

av frälsningslärorna hade en stark grund i Nya testamentet, vilket båda kyrkor höll med

om. 

Även i denna dialog har det varit samtal om det samhällsansvar kristna människor har.

Begreppen frälsning och kristet samhällsansvar hör tätt ihop, och som medborgare i två

riken  –  världsriket  och  himmelriket  –  har  de  kristna  kallats  till  att  sträva  efter  det

sistnämnda, samt på samma gång vara en aktiv byggare av ett rättvist rike i världen.27 

Att bilaterala dialoger har blivit viktiga i kyrkornas ekumeniska medverkan, visar Risto

Saarinens studie Faith and Holiness. Han menar att den globala processen har mottagits

på  lokal  nivå  och  den  har  visat  nya  vägar  för  en  bredare  ekumenisk  rörelse.  Risto

Saarinen är professor i ekumenisk teologi vid universitet i Helsingfors. 

25 Pikhala, Juha. 2017, s.66

26 Pikhala, Juha. 2017, s.72

27 Pikhala, Juha. 2017, s.78

13



Saarinen analyserar och diskuterar bland annat de viktigaste uppgifterna i de luthersk-

ortodoxa dialogerna.  En av dessa är frågan om sakramentet. Saarinen menar att det krävs

mer arbete för att det lutherska dopet ska kunna betraktas som kanoniskt av de ortodoxa

och att arbetet här inte endast kan relateras till dopteologin i smal mening, utan denna är

kopplad till  liturgins roll  som helhet,  till  kyrkan och prästadömet samt andra ritualer.

Dialogerna  mellan  den  finska-  lutherska  kyrkan  och  rysk-ortodoxa  kyrkan  har  inte

behandlat  detta  tillräckligt  och  än  finns  ett  underliggande  komplex  kanonisk

presupposition av ett  verkligt  ortodox dop. En annan sak är eukaristins offerkaraktär,

vilken den lutherska-ortodoxa dialogen skulle,  enligt  Saarinen, kunna lära sig mycket

från de lösningar som utvecklats i den luthersk- katolska dialogen. Särskilt skulle tanken

om ett troende deltagande i Kristus vara fruktbart i detta avseende.28 Saarinen analyserar

och förklarar att innan problem som till exempel ämbetskap kan bli lösta, behövs en mer

noggrann  ecklesiologisk  diskussion.  Varken  de  ortodoxa  eller  lutheranerna,  har

presenteras sin egen ecklesiologi på ett konsekvent och omfattande sätt. Ett pendlande

mellan episkopalism och individualism kan observeras från både sidorna.29 

Saarinen drar  slutsatsen,  som ovan nämnts  att  kyrkorna behöver  tydligt  definiera  sin

ecklesiologiska identitet vilket det bör bli den allra första uppgiften i en ömsesidig dialog

för både lutheraner och ortodoxa.30 Detta ses som en nödvändighet och en utmaning.

Under början av 1980-talet var både den globala och den finsk- ryska dialogen nära att nå

en gemensam förståelse i  ecklesiologin.  Men den globala dialogen misslyckades  och

dialogen mellan de två kyrkorna i Leningrad 1983, förblev på ett väldigt generellt plan.

Här förklarar Saarinen att den finsk- ryska dialogen endast talade ”om Kyrkan”, utan att

specificera vilken konkret kyrka de syftade på. 

Annan tidigare  forskning  som jag  fann  lämplig  för  min  uppsats  var  Risto  Saarinens

publicerade artikel  Lutheran – Orthodox Dialogue from 2004 to 2015.  Hans artikel är

intressant av den anledningen att här fås kunskap om de ekumeniska arbeten som förts

mellan ortodoxa och lutheraner, både på internationell nivå och nationell nivå. Det hör

tydligt till ämnet ekumenik och bilaterala dialoger, mellan nationell luthersk kyrka och

28 Saarinen, Risto J. Faith and holiness: Lutheran-Orthodox dialogue, 1959-1994. Vandenhoeck & 

Ruprecht; 1997, s.256

29 Saarinen, Risto J. 1997, s.265

30 Saarinen, Risto J. 1997, s.266
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nationell ortodox kyrka, som är inom ramen för min studie. I denna text analyserar Risto

Saarinen globala och lokala samtal från 2004 till 2015. 

Saarinen  analyserar  först  den  lutherska-  ortodoxa  gemensamma  kommissionen,  som

består av medlemmar av den Lutherska världsfederationen och av autokefala ortodoxa

kyrkor. Kommissionen möts i intervaller om två till tre år och visar på en godkännande

gemensam teologisk text.31 

Dokumentet från 2004 kan betraktas som ett av de mest anmärkningsvärda i dialogen,

eftersom det  jämför  dopets  rit  i  båda  kyrkorna  och visar  på  paralleller  och  likheter.

Kyrkorna kom överens om att grunden för kristen initiering är döden med Kristus, Hans

uppståndelse och Helige Andens försegling. Vidare skriver Saarinen:  
Our participation in Christ’s death and resurrection bestows on us the following gifts:
death of  the  old Adam (cf.  Rom 6:6),  union with Christ  (cf.  Rom 6:5),  redemption,
sanctification, purification of flesh and spirit (cf. 1 Cor. 6:11), deliverance from death and
the devil, forgiveness of sins, victory over the power of sin (cf. Rom. 6), illumination of
the soul (cf. Heb. 6:4), regeneration, new birth (cf. Titus 3:5), new life in Christ, adoption
as God’s children (cf. Rom 8:16), renewal of the image of God (cf. Col 3:10, Eph 3:10),
eternal life, and incorporation into Christ’s body, the church. (§5)32

Medan  kommissionen  inte  anger  konkreta  riktlinjer  för  omvandlingens  dop,  står  det

tydligt  att  för båda kyrkorna är  dopets sakrament  oåterkalleligt.  Dokumentet visar en

gemensam  grund  för  dopteologin  som tydligt  stöder  det  ömsesidiga  erkännandet  av

dopet.33 

Ett annat dokument Saarinen analyserar är 2006 års dokument som behandlar eukaristins

verkliga  närvaro  och  offer.  Traditionellt  sett  har  det  lutherska  synsättet  bidragit  till

kontroverser  med katoliker  och kalvinister,  men inte med de ortodoxa.  Ortodoxa och

lutheraner tror att Kristus erbjöd sig som ett offer till alla. De både är överens om att det

är Kristus, inte den firade prästen, som erbjuder och erbjuds som offer. Kristi offer av

försoning  görs  en  gång  för  alla  med  respekt  för  Gud,  samt  att  det  är  sakramentalt

förordnat så att det fördelas till de troende varje gång eukaristin firas.  

31 Saarinen, Risto J. 2016. Lutheran – Orthodox dialogue from 2004-2015. 
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content4342D1 (hämtad 17-04-19), s.1

32 Saarinen, Risto J. 2016, s.2

33 Saarinen, Risto J. 2016, s.4
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Överenskommelsen är differentierad så att lutheranerna talar om verklig närvaro och den

ortodoxa om metabolen. Båda traditionerna avvisar tanken om transsubstantiation. 

I sin analys drar Saarinen själv slutsatsen att han personligen inte ser att den ortodoxa

differentieringen om metabol inte använder några punkter som lutheraner skulle behöva

avvisa.  Den  gemensamma  kommissionen  visar  samtidigt  att  det  finns  en  stor

medvetenhet  om kyrkans  olika  terminologier  och att  det  inte  finns  några  eller  något

konkret förslag till interkommunion. 

1.5 Disposition 

I  uppsatsens  tidigare  kapitel  har  syftet,  frågeställningar,  avgränsningar,  bakgrund och

begrepp, metod och tidigare forskning presenterats. Nedan följer en presentation av den

teoretiska ansatsen, resultat av intervjuerna och en efterföljande diskussion. 

2. Ekumenikens utmaning 

Konrad Raiser, professor i ekumenisk teologi och f.d. sekreterare i Kyrkornas världsråd,

menar att det finns tre huvudsakliga problem i det ekumeniska samtalet: mål, metod och

ansvar. Nedan redogörs för hans teori ifråga om detta tillsammans med en beskrivning av

hur teorin kommer att användas i arbetet.

2.1 Osäkerhet kring mål. 

Vilken utmaning står den ekumeniska rörelsen inför? Det är framförallt osäkerhet vad

gäller mål, metod och ansvar i den ekumeniska rörelsen. 

Vad är  målet  med den ekumeniska rörelsen? En kortfattad definition är oundvikligen

ordet ”enhet”.34 Den ekumeniska rörelsens existensberättigande är förknippat med detta

mål men de finns även andra mål som den ekumeniska rörelsen strävar efter; ansvar för

världen och mission. Är utgångspunkten för enhet den ursprungliga enheten i teologiska

frågor såsom kristologi, trinitarianism och eskatologi, samt en kritisk inställning till alla

existerande framsteg som gjorts sedan dess? Eller är utgångspunkten splittring, schism

och ett antal olika kyrkor och samfund som ska söka sig tillbaka till enhet?35 

34 Raiser, Konrad. 1991. Ecumenism in Transition. A Paradigm Shift in the Ecumenical Movement? 
Geneva: WCC Publications; s.2

35 Raiser, Konrad. 1991, s.4
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Kyrkorna har alltså olika mål med det ekumeniska samtalet:

1. Att utgå från de centrala teologiska frågor där enhet redan finns.

2.  Att  utgå  från  splittringen  och  att  man  utifrån  den  måste  diskutera  sig  fram  till

organisatorisk enhet.36

För de ortodoxa är ekumenikens problem just schismen. Enigheten har blivit förstörd och

måste  återskapas.  För  ett  återställande  av  den synliga  enheten,  kan  inte  kyrkorna  ha

förakt  för sanningen om den apostoliska tron,  i  all  dess rikedom och fyllnad.37 Sann

kristen  enhet  kan  inte  grundas  på  falsk  förskönad  dialog  om att  det  råder  enighet  i

väsentliga frågor. I de olika dialogerna har de ortodoxa konsekvent lärt att sann försoning

och äkta enhet måste finnas i den gemensamma förståelsen av den apostoliska tron, vilket

anses  vara  målet  med  den  ekumeniska  rörelsen  för  den  ortodoxa  kyrkan.38 Bland

ortodoxa  teologer  blir  målet  att  de  icke-ortodoxa  (det  vill  säga  även  evangeliska

lutheraner) återförenas med ortodoxin, vilket syftar till en återgång till den rätta tron. 

Den ekumeniska rörelsen är i sig själv ett arbete av den Helige Anden och dess mål är att

uppnå en synlig enhet  bland alla  kristna och kyrkor.  Det  finns  argument  om att  den

synliga  kyrkan  måste  ha  följande  kriterier:  Gemensam  trosbekännelse,  gemensam

förståelse  och  praktik  av  sakramenten,  särskilt  dopet  och  eukaristin,  det  ömsesidiga

erkännandet av prästämbetet och en struktur som gör det möjligt för kyrkans delar att

fatta gemensamma beslut, när omständigheterna gör det nödvändigt.39 Detta innebär, med

andra ord, även att förståelsen i dessa frågor inte räcker om det finns andra stötestenar,

som i fallet med vigsel och prästvigning i Sverige. 

En överenskommelse om målet om enhet förutsätter ett förtydligande av de utestående

ecklesiologiska frågorna. Om enhetsfrågan handlat om vad det innebär att vara kyrka, av

kyrkans natur i sig själv, är det inte förvånande att osäkerheten över målet och vägen till

det kan spåras till en grundläggande ecklesiologisk skillnad. Med andra ord handlar det

om att bestämma förhållandet mellan Kristus och Hans kyrka. 

36 Raiser, Konrad. 1991, s.5

37 Raiser, Konrad. 1991, s.5

38 Raiser, Konrad. 1991, s.5

39 Raiser, Konrad. 1991, s.7
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Det huvudsakliga problemet är, enligt Raiser, spänningen i själva konceptet ekumenism

som har sitt mål att göra en synlig enhet eller manifestera enigheten som är given, att

återställa  eller  också  införliva  en  befintlig  enhet.40 Enigheten  är  förankrad  i  Guds

treenighetsgemenskap  och  den  Helige  Andes  arbete  som kyrkorna  delar.  Målet  med

ekumeniken kommer endast att nås när båda sidorna kan se till varandra och bekänna den

sanna enheten. Skillnaderna kommer då att försvinna och de blir en kropp- en synlig

enhet som kommer att spegla den osynliga enheten som redan existerar i Kristi kropp. 

Syftet  med ekumenik måste alltid vara att  försöka reparera den skilsmässa som råder

bland kyrkor, samtidigt som en återförening är möjlig först när den doktrinära enheten

uppnåtts.41 

2.2 Osäkerhet kring metod

Osäkerhet  vad  gäller  målen  för  den  ekumeniska  rörelsen  påverkar  de  metoder  som

används för att uppnå dessa mål. Det handlar inte bara om konkurrerande metoder som

används  av  den  ekumeniska  rörelsens  olika  aktörer.  Det  går  snarare  att  urskilja  en

osäkerhet om metod hos varje aktör. 

Den äldsta  och mest spridda ekumeniska metoden är ”dialog”,  d.v.s.  en konversation

mellan representanter för olika kyrkor.42 Inte minst har metoden varit viktig för att bland

kristna  nå  ansvarsfull  lösning på sociala  och  politiska konflikter.  Särskilt  i  dessa två

senare områden har dialog visat sig vara mer än bara en metod och ett verktyg för att

uppnå  vissa  mål.  Att  möta  andra  i  dialog,  istället  för  polemisk  och  aggressiv

konfrontation, har nästan kommit fram som ett kriterium för relationer.43 En dialog är mer

än bara utbyte av information. Det handlar inte bara om kommunikation med att nå en

överenskommelse om målet, dialog är i huvudsak ett möte där ett liv möts med ett annat,

där  det  mänskliga  livet  blir  uppfyllt.  Förståelsen  av  dialog  är  i  spänning  med  den

instrumentella förståelsen av dialog som en metod. 

Utgångspunkten för dialog som metod är i de doktrinära konversationerna, en respektfull

utgångspunkt för båda sidorna. De diskuterar ställningstaganden i dialogerna med målet

40 Raiser, Konrad. 1991, s.7

41 Raiser, Konrad. 1991, s.8

42 Raiser, Konrad. 1991, s.14

43 Raiser, Konrad. 1991, s.14
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att  nå  en  doktrinär  konsensus.44 Med  hjälp  av  detaljerad  analys  av  Bibeln  och  de

historiska doktrinerna blir försöket mer självklart i relationen till enighet och oenighet,

kommunion och skillnader. En viktig förutsättning är respekt för varandra som kristna,

samtidigt som dialogerna kan förutsättas sträva efter att kyrkorna omfattar allt i varandras

traditioner.   På bilateral  nivå utgår dialoger  från direkta erfarenheter såsom orättvisa,

utnyttjande, förtryck, diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Syftet med dialoger blir att fastställa om gamla motsättningar ligger kvar, om de grundar

sig på missförstånd och om det finns möjligheter till förståelse genom nya gemensamma

insikter.45 

2.3 Osäkerhet kring ansvaret

Vem har  ansvar  för den ekumeniska rörelsen?  Det  är  först  kyrkorna.  Ur en historisk

synvinkel var de dock inte själva initiativtagare till den ekumeniska rörelsen.46 

Kyrkorna har hört och lyssnat till uppmaningen om ekumeniskt samarbete. Samtidigt går

det att ställa frågan om de i själva verket införlivat det i sin självförståelse som kyrkor

eller  om de  helt  enkelt  bara  tackat  för  det.  Det  har  utan  tvekan  tagits  upp  viktiga

ekumeniska initiativ och kyrkorna har blivit öppna för varandra. Interkyrkliga relationer

har blivit en vanlig del av kyrkans liv, förklarar Raiser.47 De viktiga länkarna i detta har

varit  gemensamma  bibelöversättningar,  liturgiska  texter,  utbildningsplaner  och

hymnböcker. 

Vanligtvis i ekumeniska dialoger är kyrkans ledning med på plats, vilket har varit bra

oavsett konfessionell tradition eller geografiskt område. De som är kyrkliga ledare har ett

stort  ansvar  att  hålla  ihop  sin  egen  kyrka  institutionellt,  som  en  integrerad  helhet.

Samtidigt ser de som deras viktigaste uppgift att behålla unionen i/med sin egen kyrka.

De främjar den ekumeniska rörelsen så länge den gynnar deras egen kyrka; samtidigt

som de  fortfarande  är  tveksamma  eller  bromsar  kraftigt  så  fort  ekumeniska  initiativ

påverkar deras inre gemenskap i kyrkan eller gör de egna medlemmarna stumma.48 De

44 Raiser, Konrad. 1991, s.16

45 Raiser, Konrad. 1991, s.17

46 Raiser, Konrad. 1991, s.23

47 Raiser, Konrad. 1991, s.24

48 Raiser, Konrad. 1991, s.25
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talar om att kyrkans uppdelning eller splittring är en skandal, att det behövs stöd och

gemensamt  vittnesmål,  men när  det  kommer  till  frågan om att  ompröva traditionella

lojaliteter (nationella och konfessionella) såsom en ekumenisk gemenskap och solidaritet

med andra kyrkor, pekar de ofta på sina egna kyrkliga medlemmar, vilka de menar ännu

inte är redo att ta de steg som krävs av dem. Det sistnämnda är i många fall ett rimligt

argument, men det är också ett typiskt uppvisande av ekumenisk osäkerhet.49 

Ekumenisk organisation: 

Den ekumeniska rörelsen hade till en början tagit form i en mängd olika föreningar och

federationer. Dessa organisationer var i  begränsad utsträckning kapabla att genomföra

olika ekumeniska arbeten, eftersom de var beroende av frivilligt arbete och finansiering.

De  flesta  kyrkor  har  antagit  de  grundläggande  principerna  i  WCC:s  konstitution.  I

praktiken koncentrerar de sig i första hand på praktiskt kyrkosamarbete, särskilt på de

områden där  de enskilda kyrkorna inte  har tillräckliga möjligheter  till  handling inom

ekumeniken.50  

Har den ekumeniska organisationen ett ansvar för den ekumeniska rörelsen? Det har den,

men bara i form av att organisera och administrera ekumeniska relationer. Om de tar ett

större initiativ än så finns det risk för spänningar mellan kyrkorna.51

De ekumeniska organisatörerna måste acceptera de andra organisationerna, antingen för

att  de  är  sammansatta  av  likasinnade  eller  för  att  de  inte  är  under  institutionell

kyrkokontroll.  De ekumeniska organisationerna har  inte  ett  avgörande ansvar för den

ekumeniska rörelsen men vore det inte för den skulle rörelsens drivkraft snart gå vilse. 

Organisationerna  fångas  i  ett  dilemma:  Borde de  vara  kyrkans eller  den  ekumeniska

rörelsens instrument? Framgången med att hålla de två tillsammans har alltid uppnåtts

endast under en begränsad period. Här är roten till den utbredda osäkerhet som dessa

organisationer känner till om deras plats och deras prioriteringar.52

Raisers diskussion om ansvaret för den ekumeniska rörelsen handlar nästan uteslutande

om material från WCC:s arbete. För att slutföra bilden skulle den ekumeniska rörelsens

49 Raiser, Konrad. 1991, s.25

50 Raiser, Konrad. 1991, s.26

51 Raiser, Konrad. 1991, s.26

52 Raiser, Konrad. 1991, s.27
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ansvar  behöva kompletteras  med  exempel  från  det  nationella  och  lokala  ekumeniska

livet. Här syftar det inte till att nå en absolut fullständighet utan snarare en exponering av

typiska konfliktområden som karakteriserar nuvarande ekumeniska arbeten. Alltför ofta

förskjuts dessa konflikter bort i ekumenisk balansgång.53 

2.4 Tillämpning av teorin 

Sammanfattningsvis har tre huvudsakliga problem inom ekumeniken presenterats.  Ett av

dessa är frågan vad som är målet med den ekumeniska rörelsen, vilket kan förklaras med

enhet.  Ett  problem  med  att  nå  målet  med  ekumeniken  är  att  kyrkor  har  olika

utgångspunkter vad gäller att nå enhet. Några menar att kyrkorna ska utgå från centrala

teologiska frågor där enhet redan finns, medan andra talar om att målet med enheten

måste ha som utgångspunkt att lösa de problem som skiljer kyrkorna åt. Det som skiljer

kyrkorna åt  måste  repareras  samtidigt  som en återförenad enhet  endast  är  möjlig  när

doktrinär enhet nås. 

Respondenternas  uppfattning  i  uppsatsen  kommer  att  analyseras  för  att  se  om  de

utmaningar Raiser tar upp också har varit problem i den svenska-ryska relationen, eller

om det  här  handlar  om helt  andra  saker.  Till  exempel  så  kommer  frågan om vilken

utgångspunkt  respondenterna  verkar  ha  vad  gäller  ekumenikens  mål  att  analyseras.

Vidare frågor som kommer att besvaras är: Hur påverkar detta relationen? Vad skulle

detta kunna leda till i samtalet?  

För att nå målet med en enhet behövs en metod. Den bästa metoden för detta är att möta

andra i dialog för att förbättra relationen. Med hjälp av dialog kan kyrkorna fastställa om

gamla motsättningar ligger kvar, om de grundar sig på missförstånd eller om det finns

möjligheter till förståelse genom nya gemensamma insikter. I doktrinära dialoger är det

viktigt  med  respektfull  utgångspunkt  för  båda  sidorna.  Vad  som  här  kommer  att

analyseras är dels vilken form av metod informanterna förespråkar, dels vad de är villiga

att  förstå  eftersom dialoger  präglas  av  ömsesidighet.  Med andra  ord  kommer  jag att

diskutera om de möjligheter som tas upp i teorin kan vara relevanta för den svenska-

ryska  dialogen.  I  nutida  ekumeniska  sammanhang  talas  det  ofta  om  nattvard  och

frälsning, men förståelsen i dessa frågor räcker inte om det finns andra stötestenar som i

fallet med vigsel och prästvigning av homosexuella i Sverige. De tre begrepp som Raiser

53 Raiser, Konrad. 1991, s.27

21



presenterar  och  som  rör  ekumenikens  mål,  metod  och  ansvar  kommer  således  att

diskuteras i min undersökning och i mina resultat i ljuset av dessa.  

3. Rysk-ortodoxa kyrkan syn på ekumenik

I detta kapitel redogörs den Rysk-ortodoxa kyrkans inställning till  ekumenik generellt

och  historiskt.  Sedan  presenteras  svenska  och  rysk-ortodoxa  kontakter  och

överenskommelser.  Därefter  presenteras  rysk-ortodoxa  kyrkans  präst  svar  på

intervjufrågorna. 

3.1  Rysk-ortodoxa  kyrkans  inställning  till  ekumenik  generellt  och
historiskt. 

Många ortodoxa uppfattar ordet ekumenik idag som något annat än positivt. Under början

av 1990-talet växte en stark kritik mot ekumeniken fram i den rysk-ortodoxa kyrkan, som

tidigare upplevt sig missgynnade i kyrkornas världsråd. Den krävde beslutsformer som

tillät dem att agera utifrån sin egen identitet,  och att slippa delta i de frågor som var

främmande för dem, exempelvis i frågan om kvinnors inträde till prästämbetet.54 Ordet

ekumenik blev en symbol för allt ont som hotade kyrkan och beskrevs som heresi . Att

termen  ekumenik  passerat  in  i  kategorin  negativa  koncept  kan  särskilt  spåras  i

rysktalande  ortodoxi,  där  blomstringen  av  den  ekumeniska  rörelsen  sammanföll  med

dominans  av  den  kommunistiska  ideologin.  Av  en  ren  slump,  rimmar  dessutom

begreppen  kommunism och  ekumenik  på  ryska.  Begreppet  ekumenik  i  dess  positiva

värde  har  ersatts  i  rysk-teologiskt  språk  med  inter-ortodox  dialog.55 Det  finns  flera

aspekter  på  denna  användning.  Om ordet  ekumenik  spontant  påminner  om tider  av

förföljelser och ofrihet bland de troende i Rysk-ortodoxa kyrkan, förknippas begreppet nu

till  frihet  i  kyrkan,  staten  och  samhället.  Användningen  av  ordet  dialog  öppnar  nya

perspektiv, vilket gemenskapen av det förflutna misslyckades med att göra. Här syftar

teologerna särskilt till det gemensamma vittnesbördet och kommande missionen.56  

Den ortodoxa kyrkan ber dock för en gemenskap bland alla kristna och menar att kyrkan

endast kan vara en – eftersom hon är Kristi kropp och den heliga Andes tempel. Kyrkan

54 Jonsson, Jonas. 2008, s.163

55 Sokolovski, Augustin. 2014a”Ecumenism of Faith and Ecumenism of History. Distorted Images of 
Ecumenism in the Today’s Orthodox Perspective”. Kalaitzidis, Pantelis (red.). m,fl. Orthodox Handbook 
on Ecumenism. Resources for Theological Education. 2014, s. 23

56 Kalaitzidis, Pantelis (red.). m,fl. 2014, s.24
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kan också därför endast vara historisk och synlig en, helig, katolsk och apostolisk kyrkan,

och denna kyrka är den ortodoxa kyrkan. Så länge det inte finns en äkta trosgemenskap,

tillåter inte de ortodoxa kyrkorna regelbunden eukaristi och ämbetsgemenskap med andra

kyrkor  i  ekumeniken.57 Den  ortodoxa  kyrkan  anser  sig  ha  behållit  sanningen  som

avkunnats av Kristus till  apostlarna och överlämnats av dem till kyrkan. De ortodoxa

talar till andra kristna av kärlek, men också för att de tro sig ha sanningen bevarad av alla

de  kristna  kyrkorna.58 Den  ortodoxa  kyrkan  har  inte  nått,  som  tidigare  nämnt,  en

överenskommelse med andra kristna om de grundläggande och viktiga lärdomarna av

den kristna tron, men har en önskan och tillbedjan om enighet och fortsättning i  den

ekumeniska rörelsen.  

3.2 Svenska och rysk-ortodoxa kontakter och överenskommelser

Den  första  tillgängliga  källan  för  min  del  är  ett  brev  från  arkimandriten  Philaret,

ordförande för det rysk-ortodoxa departementet för externa relationer. I brevet tackar han,

tillsammans med sin kyrka och med välsignelse av Biskop Hilarion, organisatörerna av

Theobaltkonferensen för inbjudan av att delta i Theobalt dialogen 2015. Vidare skriver

arkimandriten att den rysk-ortodoxa kyrkan uppskattar de goda relationerna som varit

med Svenska kyrkan. Ett flertal gånger har ryska representanter blivit inbjudna till flera

program, däribland Theobalt, vilket har gett en möjlighet till ökad förståelse för kyrkorna

runtom Östersjön, eskatologiskt, som spirituellt och moraliskt.  

Arkimandriten  skriver  och  förklarar  att  Svenska  kyrkan,  2005,  tog  ett  beslut  om att

välsigna  samkönade  äktenskap  och  att  den  Heliga  synoden  av  rysk-ortodoxa  kyrkan

därför valde att avbryta samtliga bilaterala dialoger med Svenska kyrkan. Sedan dess,

skriver arkimandriten, har inte situationen blivit bättre utan förvärrats och försvårats av

att  bröllop  införs  för  par  av  samma  kön  och  att  välsignelse  av  dessa  sker  av

representanter för alltifrån prästämbetet till den biskopliga värdigheten. 

I brevet uttrycks också att den Estnisk Apostoliska kyrkan varit med i Theobalt, vilken

den Rysk-ortodoxa kyrkan inte erkänner som en kanonisk kyrka och med vilken hon inte

har en officiell kontakt. Med hänsyn till de ovan nämnda orsakerna, förklarar Philaret,

har den Rysk-ortodoxa kyrkan valt att tacka nej till Theobalt konferensen på Visby 2015. 

57 Kalaitzidis, Pantelis (red.). m,fl. 2014, s.24

58 Kalaitzidis, Pantelis (red.). m,fl. 2014, s.24
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Den andra tillgängliga källan är två protokoll från Theobaltkonferensen som förklarar

dess historiska utveckling,  deltagare och målsättningar.  Mötet  startade efter  att  Thore

Furberg  kom  som  biskop  till  Visby  1980  och  ville  föra  in  nya  perspektiv  på  det

teologiska tänkandet. Furberg insåg att Gotlands geografiska läge i mitten av Östersjön

hade potential att bli en viktig mötesplats för kyrkorna runtom där. Första mötet hölls

1983 med endast svenska präster från Gotland. 1988 kom kyrkorna från Polen med och

1994 var nio kyrkor med i samarbetet. 1998 var det 90 deltagare med från 17 kyrkor och

från det mötet och året därefter fastställdes syftet med Theobaltkonferensen. Syftet med

Theobaltkonferensen är: 

 Stärka relationer mellan ortodoxi, protestantism och katolicism. 
 Bidra till livsstil, kultur och miljö. 
 De kristna värdena, demokrati, försoning och fred. 

Dessa tre ovannämnda punkter måste ha ett fokus på Östersjöregionen.59

Mötesprotokollet från Theobalkonferensen 2017 visar att det diskuterades hur det kristna

vittnesbördet  ska  förstärkas  samt  kyrkans  inställning  till  flyktingmottagande.  Vidare

diskuterades  sekulariseringens  utmaningar  och  kyrkans  arbete  med  ungdomar.  Nästa

mötes tema blir nåd, tillit och barmhärtighet 2018 på Visby. Till mötet 2018 föreslogs

bland annat metropoliten Hilarion som gästföreläsare. I protokollet beskrivs den Estniska

ortodoxa kyrkans representant i mötet även som Moskvapatriarkatets representant.60 

Protokollen från rådsmötena i Barentsregionen visar att arbetet även innefattat ortodoxa

deltagare. På mötena har det funnits representanter alltifrån präster till metropoliter. Från

svenskt håll  har det funnits  representanter från Sveriges kristna råd,  samt präster och

biskopar främst ifrån Luleå stift. De ungdomsarbeten som finns mellan kyrkorna visar att

de  egna kyrkliga  medlemmarna är  med i  ekumeniska  sammanhang och att  det  finns

representanter från båda kyrkorna på olika kyrkliga nivåer.61

59 Mötesprotokoll från: Theobalt Conference in Visby, November 23-25 (2015).

60 Mötesprotokoll från: Theobalt Conference in Szczecin Poland, January 11-13 (2017)

61 Mötesprotokoll från: Theobalt Conference in Szczecin Poland, January 11-13 (2017)

24



Samarbetskommittén  Kristna  Kyrkor  i  Barentsregionen  (SKKB)  bildades  1996  på

inbjudan av Nord-Hålogalands biskopsdöme i Norge, som en följd av allt tätare kontakter

sedan den ryska gränsen öppnats 1989. Syftet med SKKB är: 

 Kontakt  och  utbyte  som  till  exempel  körer,  barn  och  ungdomsläger,

vänförsamlingar och gemensamma högtider. 
 Miljöfrågor och urfolkens livsvillkor till följd av klimatförändringar. 
 Diakoni 
 Ursprungsbefolkningen 
 Undervisning och forskning. 

Viktiga principer i detta arbete är respekt, vänskap, öppenhet, samarbete, ömsesidighet

och kärlek.  Nio stift  är  medlemmar i  SKKB varav fem är rysk-ortodoxa, en är rysk-

luthersk, två norsklutherska, ett svenskt lutherskt och ett finsk-lutherskt samt ett finskt-

ortodoxt. Arbetet är unikt eftersom det är det enda etablerade samarbetet mellan lutherska

kyrkor och den rysk-ortodoxa kyrkan. 

Protokollen från Theobaltkonferensen 2014 visar att de endast funnits representanter på

plats från de nordiska stiften när konferensen samtalade om huruvida det överhuvudtagen

fanns  en  framtid  för  nätverket.  Året  därpå  blev,  som tidigare  nämnts,  samtliga  stift

inbjudna att sända en representant. Resultatet från de tre senaste Theobalt-konferenserna

visar att det varit svårt att få ortodox representation eftersom bl.a. Moskvapatriarkatet

tackat nej till att vara med i Theobalt. De har dock ändå varit representerade via Estland

som står under Moskvapatriarkatet. Nästa konferens är planerad att hållas i Visby i juni

2018 och målsättningen är att alla stift skall vara representerade med tre delegater, varav

en helst skall vara en ungdom.62

Sammanfattningsvis  kan  det  konstateras  att  Theobaltkonferensen  utgår  mycket  från

dialog  och  samtal  medan  SKKB  samarbetet  handlar  mer  om  det  spirituella  och

praktiska.63 

3.3  Rysk-ortodoxa  kyrkan  i  Sverige  och  eventuella  kontakter  med
Svenska kyrkan 

I samtal med kyrkoherde för rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige, fader Vitalii Babushin

62 Marklund, Roger- Samarbetskommittén kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB). Ett 20- årigt 
samarbete.(2016-11-08).

63 Marklund, Roger- Samarbetskommittén kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB). Ett 20- årigt 
samarbete.(2016-11-08). 
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förklarar han att i de fall ekumenik, som något mellan kristna, är till för att återföra

de bortfallna kristna till sanningen i Kristus, har det en positiv betydelse. Om målet med

ekumeniken ska nås, behöver Ortodoxa definitivt andligt växa och utvecklas som kristna,

samt förstärka livet genom gåvor från den Helige Ande i regelbunden eukaristi.

Personligen har den rysk-ortodoxa prästen inte deltagit i ekumeniska dialoger men han 

berättar att i de fall han har varit i kontakt med Svenska kyrkan är det i relation till

arbetet och partnersegenskaper, såsom att hyra ut kyrkolokaler till gudstjänsterna osv.

Vidare förklarar fader Babushin att trosfrågor och andra dialoger med Svenska kyrkan,

vilken han kallar heretisk, bör genomföras på sådant sätt att det är riktat mot Ortodoxin,

vare sig de skulle gilla det eller inte.

Mötena här är organiserade på lokalt plan. De ortodoxa får stöd av Svenska kyrkan, bl.a.

genom upplåtande av kyrkorum för firandet av liturgi, vilket prästen nämner. Den rysk-

ortodoxe prästen är medveten om att det inte varit någon kontakt med Svenska kyrkan

vilket förklaras delvis av att den rysk-ortodoxa kyrkan avbrutit dialog med Svenska

kyrkan.

Att den Rysk-ortodoxa kyrkan avbrutit dialogen med Svenska kyrkan fungerar som ett

exempel, och förklaras av prästen, som ett frånvarande av de delar som karakteriserar

Svenska kyrkan som kristen kyrka och innovationerna gör det omöjligt att se Svenska

kyrkan som kyrka överhuvudtaget.

Babushin förklarar själv: ”Det är omöjligt att bete sig mot dem som en kyrka på grund av

de nyintagna onaturliga reglerna”.

Fader Babushin ser en dialog med Svenska kyrkan som möjlig men det förutsätter att

Svenska kyrkan ser tillbaka på sina historiska rötter och grundläggande delar av luthersk

teologi.  Om en enhet  ska nås behöver  de andra återkomma till  den apostoliska tron.

Däremot utesluter han en enhet delvis med hänsyn till det som ovan nämnts. 
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I fråga om att undvika konflikter med varandra förklarar fader Babushin att det bästa

vore metodmässigt, genom att delta i samtal eller att komma överens om att samtalen inte

ska innehålla teologiska frågor eller att det ska vara temat. De möten som kan ske är

möten i form av konsert, mässor, utställning osv.

4.  Svenska  kyrkans  syn  på  relationen  till  den  rysk-ortodoxa
kyrkan

Nedan presenteras först Svenska kyrkans ekumeniska engagemang historiskt och därefter

intervjuerna med ekumeniskt engagerade representanter för Svenska kyrkan. 

4.1 Svenska kyrkans ekumeniska engagemang generellt och historiskt

Under början av 1900-talet hade Svenska kyrkan sin främsta ekumeniska kontakt med de

tyska  lutherska  kyrkorna.  Världsmissionskonferensen år  1910 i  Edinburgh brukar  ses

som början på en medveten strävan mot större  enhet  bland kristna.  Svenska kyrkans

ekumeniska  engagemang  framträdde  1925  då  ärkebiskop  Nathan  Söderblom

sammankallade  till  konferens  i  Stockholm.  Detta  blev  den  ena  riktningen  inom den

ekumeniska  rörelsen,  Life  and  Work,  samtidigt  som Svenska  kyrkan  också  deltog  i

utvecklingen av den andra riktningen Faith and Order. Strax därefter bildades Kyrkornas

världsråd år 1948 och allt sedan dess har representanter för Svenska kyrkan varit aktiva

inom Kyrkornas  världsråd.  Kyrkornas  världsråds  generalförsamling  1968 ägde  rum i

Uppsala.

I Sverige har Svenska kyrkan varit ledande aktör inom ekumeniken, bland annat inom

Sveriges  kristna råd.  De svenska teologerna har deltagit  i  multilaterala  och bilaterala

teologiska  dialoger,  både  nationellt  och  internationellt.  Med  andra  ord  visar  det  att

Svenska kyrkan har haft en viktig roll på olika sätt i ekumeniken och att de har varit

aktiva.64 

Även om Svenska kyrkan på olika sätt haft ett stort inflytande och en betydande roll

ibland i ekumeniska sammanhang har olika beslut i Svenska kyrkan också fått negativa

ekumeniska konsekvenser.  Den Rysk-ortodoxa kyrkan är den enda som officiellt tagit

avstånd från Svenska kyrkan i samband med införandet av välsignelse av partnerskap.

64 Svenska kyrkan. Ekumenikutskottets betänkande 2010:2, s.2
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Samtidigt  finns kontakten fortfarande kvar  med den Rysk-ortodoxa kyrkan i  Sverige.

Svenska  kyrkan  fortsätter  att  agera  i  ekumeniska  sammanhang,  trots

meningsskiljaktigheter och kritik, står det i ekumenikutskottets betänkande 2010:2, att

detta inte hindrat samarbetet med andra kyrkor i dessa kontexter.65 

4.2  Intervjuer  med  ekumeniskt  engagerade  representanter  för

Svenska kyrkan.

Delkapitlet  är uppbyggt dels utifrån ekumenikens utmaningar som jag presenterat innan, dels

utifrån intervjufrågorna. Det är framförallt det sistnämnda som kommer presenteras nedan. 

4.2.1 Ekumenikens mål

I mina intervjuer med ekumeniskt engagerade representanter för Svenska kyrkan har jag

valt att ställa frågan om vad som är ekumenikens mål? 

Biskop Esbjörn Hagberg, tidigare särskilt ansvarig i Svenska kyrkan för relationen till de

ortodoxa kyrkotraditionerna i Sverige, anser att målet med ekumenik är att utgå ifrån

Kristus bön om att alla ska vara ett. Detta betyder dock inte, enligt Hagberg, att alla skall

vara lika utan att kristna ska kunna acceptera varandra, leva tillsammans och se varandra

som syskon i Kristus och leva som syskon i Kristus. 

Det finns många olika sätt dels är det en enträgen dialog med varandra det handlar om,

allt  från  lokalnivå  där  kyrkor  möts  tillsammans  i  olika  sammanhang  till  att  på  ett

internationellt plan mötas och vara i dialog. Lära känna varandra och därifrån försöka

förstå varandras olika traditioner. Och på det sättet då, tänker jag det handlar om att vara

öppen för Guds Andes verkan. Att Guds ande får verka i oss i den enhet som är Guds egen

önskan med sina kyrkor, sin kyrka på jorden.66

Anders Wejryd, som tidigare var ärkebiskop för Svenska kyrkan samt europapresident för

Kyrkornas världsråd, förklarar att ordet ekumenik betyder att kyrkan relaterar till hela

den bebodda världen. Detta i sin tur handlar om socialt engagemang, rättvisefrågor och

att kyrkorna då ska kunna hitta varandra på djupet för att se vad som skiljer dem och vad

65 Svenska kyrkan. Ekumenikutskottets betänkande 2010:2, s.4

66 Esbjörn, Hagberg. Intervju 25 April.
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som förenar dem. Han menar att kyrkan har en kallelse till samhället att försöka sprida

försoning och mening. 

En liknande betydelse har ordet ekumenik för Sven Bernhard Fast, biskop i Visbystift.

Ekumenikens mål för honom handlar om att finna vägen till en synlig enhet som handlar

om eskatologi. 

Vi tror att alla som är döpta i gemenskap med Kristus i treenighetens namn, att vi alla

ingår i det som Jesus Kristus ber: De mår alla be ett. Att vi alla är i det avseendet den

kyrkan som är sänd i världen för att fortsätta Kristi närvaro i världen såsom i Kristi kropp.

Vi har våra hjärtans hårdhet, vår brist och synd att det finns splittring i denna kropp. Att

be och arbeta för enhet är inte något som vi kan välja eller inte välja, utan något som

kristna är kallade att leva. Vi måste hitta ett sätt vi kan komma vidare med och komma

igenom de hinder som finns på vägen som gör det svårt att bli till en enda kropp. 

I  mina  intervjuer  framgår  det  tydligt  att  målet  med  ekumeniken  är  att  nå  en  enhet,

däremot skiljer  det ifråga om vilken enhet som ska uppnås. För Christopher Meakin,

tidigare  ekumenisk  chef  för  hela  Svenska  kyrkan,  nu  domprost  i  Växjö,  handlar

ekumenikens mål om att nå full enhet med samtliga kristna. Samtidigt förklarar han att

det gäller att vara realistisk och inse att det inte går att uppnå i en handvändning utan att

processen är lång och flera försök måste genomföras där kyrkor på olika sätt försöker

fördjupa gemenskapen med olika kristna traditioner. 

Meakin förklarar vägen att nå målet med ekumeniken på följande sätt: 

Det går att uppnå på olika sätt egentligen, det första steget är att lära känna varandra.

Många gånger beror oenighet och bristande gemenskap på att man av olika skäl belyst

olika sociologiska skäl liksom ha levt i främlingskap inför varandra och inte liksom lärt

känna varandra, och kanske med fördomar om varandra. Därför måste man bryta ner

okunskapen  och  de  gör  vi  genom  att  lära  känna  varandra.  När  det  görs  måste  så

småningom bearbetning ske i de frågor och tankar i den kristna tron där de råder skilda

uppfattningar och där man har gått skilda vägar som orsakat splittringen någon gång i

historien.  Att  man  inte  kommit  överens  om  hur  man  ska  tolka  den  kristna  tron.  Där

kommer  de  teologiska  dialogerna  in.  Alltså  att  vi  bearbetar  frågorna,  teologiska

sakfrågorna för att försöka förstå varför vi gått olika vägar och varför de tolkats på olika

sätt och på vilket sätt vi kanske kan närma oss i förståelse. Så lite mer dialog där. Först
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lära känna varandra lite bättre för att bryta ner fördomar och övervinna okunskap och

sedan bearbeta kontroverserna eller bearbeta oenigheten i trosfrågorna och utöver det är

de viktigt redan nu, innan man uppnått fördjupad kunskap (ytterst enighet med varandra),

hitta ett sätt att sammarbeta rent konkret och praktiskt. Tillexempel i diakonalt arbete, att

hjälpa människor i nöd. Det är mycket man kan göra tillsammans även om man inte är

överens  med  varandra.  Det  finns  alltså  en  praktisk  ekumenik  så  att  säga.  Detta

sammanfattar jag generellt, det finns många mellansteg och många olika saker vi kan göra

för de här stora övergripande frågorna.67 

Kristin  Molander,  handläggare  för  ekumenik  på  Kyrkokansliet  på  Svenska  kyrkans

nationella nivå, förklarar att ekumenik är ett förhållningssätt för henne. Hon förklarar att

det centrala inom ekumeniken är att det bara finns en kyrka i singular och att det endast

finns en Kristi kropp. Med den vetskapen är det ett förhållningssätt alla borde ha som

kallar sig en del av kyrkan. Vad hon menar är att allt som kristna företar som kyrka har

ett ekumeniskt förhållningssätt. Det är i singular och bestämd form (Kristi kyrka) som

enheten finns. Plural råder i de olika församlingarna i vilka Guds ord förkunnas.  

Peter  Lindvall,  tidigare  handläggare  för  ekumenik  hos  ärkebiskopen,  nu  stiftsprost  i

Skara stift, förklarar att ekumenik är ett sätt att gestalta det som är Guds vision av en hel

värld. Ekumeniken blir en mötesplats där kyrkorna kan påminnas om att de trots olika

historier,  kontroverser  och  traditioner  kan  påminnas  om  att  ”alla  är  ett  i  Kristus”,

förklarar Lindvall. Vidare förklarar han att ekumenik handlar om att umgås med varandra

i kärlek och omsorg, lyssna till varandra och lära av varandra. Följer inte kyrkorna detta

så leder det ingenstans. 

4.2.2  Har  du  någon  erfarenhet  av  samarbeten  med  den  rysk-

ortodoxa kyrkan? Har du hört talas om att några sådana finns? 

Samtliga  informanter  har  någon  form  av  erfarenhet  av  samarbeten  med  den  rysk-

ortodoxa kyrkan och samtliga är medvetna om vilka samarbeten som tycks finnas idag.

Vad  som  förklaras  av  samtliga  är  att  det  inte  finns  någon  officiell  relation  mellan

kyrkorna och inte så nära samarbeten mellan dem. Det finns dock lokala arbeten där

kyrkorna  möts  och  även  internationellt  i  Kyrkornas  världsråd.  Christopher  Meakin

förklarar att kyrkorna träffas där och att det finns en önskan om ett ömsesidigt samtal.

Meakin förklarar att  det ibland kan vara lättare med samarbeten på lokal nivå än till

67 Meakin, Christopher intervju 24 April. 
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exempel  mellan kyrkorna på högre nivå.  Så tycks fallet  vara med rysk-ortodoxa och

Svenska kyrkan. Vidare förklarar han: 

 Relationen mellan rysk-ortodoxa kyrkan och Svenska kyrkan är speciell. Inte mycket på

officiell nivå men vi möts på större ekumeniska sammanhang, både i Sverige men även

internationellt – Kyrkornas världsråd. Som sagt de går att träffas och vi vill gärna prata

till varandra. 

Under Anders Wejryds tid som ärkebiskop sade den rysk-ortodoxa kyrkan upp kontakten

med Svenska kyrkan. Det går visserligen att diskutera om detta då informanterna menar

att det aldrig tidigare funnits en dialog och att kontakterna med rysk-ortodoxa kyrkan inte

varit aktiv på flera år. Wejryds enda bilaterala samarbete eller möte i Sverige på någon

officiell nivå med den ortodoxa kyrkan var när han bjöds in på lunch av den tidigare

rysk-ortodoxa kyrkoherden fader Vladimir Alexandrov. 

De samarbeten som finns är främst Theobalt och Barentsregionen. I det förstnämnda har

kyrkor  runt  Östersjön  samlats,  sedan  1980-talets  början  och  än  idag  möts  kyrkorna.

Syftet med Theobalt, förklarar Sven-Bernhard Fast, tidigare ansvarig för Theobalt och

biskop  i  Visby,  är  dels  att  upprätta  förbindelser  mellan  kyrkorna  och  kristna  runt

Östersjön, dels att erbjuda en plattform för diskussion om nuvarande sociala frågor i den

baltiska regionen, även utifrån ett teologiskt perspektiv. Fast som varit med under flera år

i Sveriges kristna råd, förklarar att den Rysk-ortodoxa kyrkan etablerade sig mot slutet av

90-talet. Fader Vladimir Alexandrov, som då var rysk-ortodox präst i Sverige deltog vid

lokala samarbeten med Svenska kyrkan eftersom han även kunde språket. 

Theobalt och Barentsregionen är de dialoger med kontinuitet och etablerade på sådant

sätt att de pågått med biskopar från ömsesidiga håll, alltså på relevant organisations nivå.

I de här ekumeniska relationerna är det ytterst viktigt att det finns företrädare på den här

nivån som finns med 68

I Theobalt har Rysk-ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) haft någon representant med

sig  och  mötet  mellan  kyrkorna  där  har  varit  givande,  enligt  Sven  Bernhard  Fast.

Samtidigt  förklarar  han  vidare  att  det  behövs  mycket  av  förtroliga  samtal  mellan

68 Sven Bernhard, Fast. Intervju 20 april, 2017.
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företrädare för olika kyrkor,  runtom Östersjön,  med tanke på olika polariseringar och

spänningarna i området och hur de olika samtalen kan förbättras.    

I  Barentsregionen  finns  det  en  relation  mellan  representanter  från  Sverige,  Norge,

Finland  och  nordvästra  Ryssland.  Där  träffas  representanterna  för  kyrkorna  och  har

gemensamma överläggningar. Sedan 2006 har det inte funnits dock någon vidare kontakt

med Rysk-ortodoxa kyrkan vilket beror på att de inte villa ha officiella kontakter med

Svenska kyrkan på grund av välsignelsen av registrerade partnerskap mellan samkönade

personer.  Det som visat sig som särskilt bra i Barentsregionen och utvecklande är de

gemensamma  ungdomsförbunden  som  funnits  och  deltagit  ömsesidigt  i  varandras

påskfirande tillsammans med biskopar från respektive kyrka. 

Molander som är med i möten inom Kyrkornas världsråd träffar ofta representanter från

Rysk-ortodoxa  kyrkan.  I  de  sammanhangen  diskuteras  gemensamma  frågor  inom

Kyrkornas världsråd vilket betyder att där behandlas inte bilaterala dialoger. Samtidigt

redogör hon för ett medvetande om sammanhangen i Theobalt och Barentsregionen där

kyrkorna är tillsammans med representanter. Hon förklarar  att detta inte är teologiska

dialoger för att komma närmare varandra teologiskt, utan det handlar mer om att samlas

och  tala  om  miljön  runt  Östersjön  eller  möjligtvis  om  urbefolkningen  i  nord.  Hon

tydliggör att där inte talas något om vad som skiljer kyrkorna ecklesiologiskt. Vidare

förklarar Molander:  ”Det finns en officiell  Luthersk- Ortodox dialog på internationell

nivå. Det är Lutherska världsförbundet. På det sättet finns det dialoger mellan Lutheraner

och Ortodoxa men inte mellan Rysk-ortodoxa kyrkan och Svenska kyrkan.”

4.2.3 Synen på den avbrutna dialogen med Svenska kyrkan.

Alla informanter har uttryckt en sorg men också en förståelse för att situationen är som

den blivit idag. Sven Bernhard Fast förklarar:  

Jag tycker  att  det  är ett  bekymmer,  därför att  det  finns spänningar och olikheter.  Just

därför  behöver  vi  föra  dialog.  Det  är  som  i  vilka  svårigheter  som  man  har,

relationssvårigheter mellan kyrkor. Det behövs föra en dialog med dem som man har, även

om  man  är  tvungen  att  inse  att  här  är  de  viktiga  saker  som  vi  inte  klarar  av  att

upprätthålla tätare gemenskap, så behöver vi åtminstone föra ett samtal med varandra.

Min egen kyrka har ett ansvar för hur vi hanterat vissa frågor och huruvida vi haft dialog
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med andra kyrkor, vilket vi  måste vara klara över. Det är inte så att det är den ryska

kyrkan som brutit relationen. Vi kanske också skulle samtalat med dem innan vi tog vissa

beslut. Vi måste alltid vara självkritiska i sådana här saker. Om man är självkritisk kan

man också våga vara sig på lite kritiska mot varandra och ändå låta det vara en relation.

Hagberg förklarar att han ser fram emot den dag då kyrkorna kan föra en dialog med

varandra och mötas. Samtidigt visar han på förståelse, liksom andra informanter, att det

finns  beslut  i  Svenska  kyrkan som gör  det  komplicerat  för  rysk-ortodoxa kyrkan att

utifrån  sin  tradition  ha  en  dialog  med Svenska  kyrkan.  Enligt  Hagberg  är  problemet

ganska  tydligt  här  och  det  kan  vara  särskilt  värdefullt  att  mötas  och  förstå  varför

kyrkorna kommit fram till olika slutsatser i olika frågor. Vidare förklarar han att Svenska

kyrkan sedan 1990-talet har bjudit in de ortodoxa kyrkotraditioner som finns i Sverige till

gemensamma konferens. Det har dock visat sig att vissa relationer blivit starkare av olika

skäl.  

Meakin  menar  att  det  är  synd att  det  inte  finns  någon relation  mellan  rysk-ortodoxa

kyrkan och Svenska kyrkan. Hans personliga hållning när det gäller all ekumenik är att

det är bättre att mötas och samtala än att det råder distans till varandra. Detta innebär inte

i sin tur att någon ska instämma eller tycka om allt det som motparten säger men det är

bättre att vara i dialog med varandra än att det finns en tystnad, förklarar Meakin. 

En tystnad  mot  en  kultur  är  inte  bra,  risken  blir  större  att  fördomar  byggs  upp  mot

varandra och att man lever i okunskap om hur det faktiskt är hos motparten. Det går inte

att lösa oenigheten eller förstå varandras olikheter om man inte vågar träffar varandra

och tala med varandra. 

Wejryd beklagar att det inte finns någon dialog men tror samtidigt att det beror mycket på

att de vill markera mot sådana här liberala, västerländska kyrkor.  Wejryd förklarar:  ”I

kyrkornas  världsråd har det  praktiska samarbetet  fungerat  bra och det  händer  väldigt

mycket.”  

Det är svårt för informanterna att säga varför ingen dialog har förts men Wejryd menar

att Sverige många gånger gått via Finland i dessa sammanhang. Han tycker själv att det

är väldigt anmärkningsvärt att det aldrig funnits någon officiell dialog mellan kyrkorna,
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med tanke på att den rysk-ortodoxa kyrkan funnits i Sverige sedan 1600-talet och undrar

om det inte har med den gamla rysskräcken att göra. 

Molander menar att Svenska kyrkan inte har dialog med dem som inte vill tala med en.

Vad hon talar om är att den rysk-ortodoxa kyrkan har utmaningar och konflikter de själva

måste  handskas  med  vilket  förklarar  varför  de  inte  kan  lägga  någon  större  vikt  på

relationen i Sverige då Ukraina-situationen är viktigare. Samtidigt menar hon att dialog

ska sökas men att det är därför Svenska kyrkan sagt att de prioriterar de arbeten eller

sammanhang i vilka man möts. Theobalt och Barentsregionen har alltså en betydelsefull

roll. 

Lindvall  menar  att  även  om  kyrkoledningarna  inte  har  goda  relationer  finns  det

mänskliga relationer som också är en mycket viktig del i ekumeniken. Samtidigt förklarar

han att det är tragiskt att det inte finns en officiell relation mellan kyrkorna: ”Att som

Kristi kyrka inte kan mötas i dialoger är givetvis tragiskt”. 

4.2.4 Lösning med avbruten dialog och synen på enhet. 

I den här frågan har informanternas svar kommit att skiljas åt mest. Meakin menar att

kyrkorna måste våga träffas och prata med varandra om sådant de inte kommit överens.

Att  framföra  kritik  på  ett  konstruktivt  sätt  och  tala  om  för  varandra  att  de  beslut

motparten fattar är fel av olika skäl. 

Viktigt att det sker i konstruktiv anda så att det inte blir att vi fördömer varandra. Att

framföra argument som att någonting är fel, att de andra är förkastliga och därav ska

kyrkorna inte ha någonting med varandra att  göra leder ingenstans.  Det är viktigt att

kyrkorna eller representanter talar att de tycker någonting visserligen är fel, eller att de

inte håller med, men låt oss tala med varandra och förstå varför vi har olika uppfattningar

är alltid bättre än att hålla ifrån varandra och inte mötas.

Sammanfattat  förklarar  Meakin att  något  grundläggande förhållningssätt  måste  finnas

och där måste det vara att mötas, tala och samarbeta med varandra i konkreta arbeten.

Det är det minsta, anser Meakin, kyrkorna kan göra. 

Sven Bernhard Fast menar att utgångspunkten bör vara vad kyrkorna är överens om men

förklarar  samtidigt  att  det  handlar  om ansvar  från  båda  kyrkorna,  ”finns  det  något

Svenska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan har ett gemensamt ansvar för?” Kyrkor
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måste se, om inte till den teologiska aspekten, så till ansvar för omgivningen och miljön.

När kyrkor  gör  detta  kommer inställningen troligtvis  också att  förändras menar  Fast,

kyrkorna blir inte några som det ska talas om, utan snarare med. Att upprätthålla ansvar i

dialog med varandra istället  för mot varandra,  särskilt  när omständigheter kräver det.

Enligt Fast ligger styrkan i att föra samtal med människor på alla nivåer i kyrkan och

samhället. 

Molander  menar  däremot  att  motsättningar  aldrig  går  att  undvika samtidigt  som hon

förklarar att ekumeniska dialoger, eller samarbeten, egentligen handlar om att kyrkorna

ska stå ut med varandras olikheter. Vidare förklarar hon: 

De kan inte samtala med någon innan de blir som dem och då finns det ingen möjlighet till

dialog. Dialog är när man möts som likare. Min upplevelse är att Svenska kyrkan alltid är

öppen  för  dialog,  vilket  betyder  att  andra  kyrkor  liksom  Rysk-ortodoxa  kyrkan  är

välkomna att knacka på.

Hagberg slår fast vid att kristna ska verka för fred, samförstånd och engagera sig i olika

former av sociala frågor. Det är även i de olika internationella sammanhangen, vilken den

rysk-ortodoxa kyrkan är med i, som det går att hitta olika vägar.  ”Vi måste göra det vi

kan göra tillsammans och verka för att vi ska kunna leva i fred och samförstånd på den

här ytan och att som kristna bidra till att göra det möjligt för människor att leva på den

här jorden i fred och samförstånd”. Den lokala ekumeniken kan då också anses vara som

en  lösning  i  problemet,  anser  Hagberg.  Den  beskrivs  oftast  vara  lättare  än  vad  den

kyrkopolitiska dialogen är på ett övergripande plan. Det är lokalt folk lever tillsammans,

både  kyrkornas  medlemmar  och  representanter  finns  i  det  svenska  samhället,

utmaningarna kan ses vara samma. På det sättet blir det också enklare att som kyrkor

deklarera vissa officiella ställningstaganden, förklarar Hagberg. 

Lindvall menar att kyrkorna måste fokusera i först hand på Kristus: 

Det som är Kristi närvaro, den uppståndne och levande Herren, vi hör samman med honom

oavsett  om  vi  har  en  formell  relation  eller  inte.  Någonstans  där  börjar  den  formella

relationen, att det är en verklighet. Vi har ett ansvar att gå varandra till mötes, lyssna, lära

och inte försöka övertala den andre.  Det  är  ett  förhållningssätt  med Kristus i Centrum

förstås. Det handlar också om att ta vara på de mötesplatser som finns.

Wejryd förklarar att det måste finnas ett ömsesidigt förtroende och en tillit till varandra.

Samtidigt är det bekymmersamt, enligt Wejryd, att det är få utav de nuvarande i Svenska
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kyrkans ledning som har några kontakter med den ryska. Det vore därför bra för båda

kyrkorna om de kunde lära känna varandra bättre. Vidare förklarar han att den synliga

enheten  aldrig  kan  bli  i  en  form  utan  kyrkorna  måste  ge  utrymme  för  varandras

traditioner och respektera sådant som inte skadar varandra. För honom är den synliga

enheten inte möjlig på den officiella nivån mellan kyrkorna utan att det istället måste

byggas förtroende. 

4.2.5 Vilken form av dialog finner du som viktigast? 

Samtliga informanter är överens om att den viktiga metoden för att nå en enhet är samtal.

Det är oftast det som, enligt informanterna, bygger det grundläggande förtroendet. 

Samtidigt  finns  det  dem  som  talar  om  spiritualitet  som  någonting  väsentligt  i

gemensamma möten. Hagberg förklarar tillexempel, att det är viktigt att både föra samtal

och att vara närvarande vid varandras gudstjänster och liturgi. På det sättet kan kyrkornas

representanter verka för varandra och tillsammans be. Hagberg förklarar vidare varför

han tycker så: 

Även om Svenska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan inte fullt  ut  kan dela allt  i  en
gudstjänst så är det ändå viktigt att möjligheten ges att be och fira tillsammans. Det är
klart  att  kyrkorna  har  en  olikhet  i  sitt  sätt  att  tänka  teologi  mellan  den  västkyrkliga
traditionen och den östkyrkliga traditioner. Teologin gestaltar sig mycket mer i liturgins
form hos den östliga traditionen medan teologi i den västliga traditionen gestaltar sig mer
i dogmatikens form. Det gör att i dialogen är det i någon mån, två olika världar, två olika
perspektiv som möts. Lutheraner sitter och läser bekännelseskrifter medan den Ortodoxa
traditionen hänvisar till den liturgiska traditionen. Just därför är det viktigt också att både
kunna föra en dialog där samtal sker men också viktigt att  förstå varandra utifrån ett
gestaltande som liturgin ger.  

Sven Bernhard Fast talar, liksom Hagberg, om bönen och spiritualitet. Fast förklarar att

det som för tjugo år sedan hade känts som främmande i koptisk gudstjänst, har blivit mer

känsla för honom om vad lika allting kan vara. Nya dimensioner upptäcks genom dessa

vägar och det vore bra med större initiativ om att få igenom dessa böner i den svensk-

ryska relationen, förklarar Fast. 

4.2.6 Om en dialog förs med varandra, tror du att enhet kan nås

eller finns det en risk att vi förstärker splittringen?

Samtliga respondenter talar om att de ser en svårighet i att en enhet någonsin ska nås.

Samtidigt förklarar respondenterna att de hoppas på att kyrkorna någon gång i framtiden
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ska kunna förstå och samtala med varandra. En dialog är nödvändig och varje samtal kan

vara en del av vägen till enhet. 

Meakin  förklarar  att  ömsesidig  kontakt  kan uppnås  men att  han  har  svårt  att  se  hur

kyrkorna ska kunna komma överens i dag, i vissa frågor. Att mötas, tala och samarbeta

bör vara det som kan göras nu samt att inte eftersträva för mycket. Med andra ord menar

Meakin att inte eftersträva för mycket är att slippa bli besviken när det inte går. 

Att  nå  enhet  fullt  ut,  att  erkänna  varandras  sakrament  till  exempel,  är  för  långt

eftersträvat. Men att det målet ligger långt fram betyder inte att kyrkorna har en kallelse

att verka för den här och nu. Dialog kan föra fram till vad kyrkorna är eniga och oeniga

om idag. Wejryd menar att en dialog omöjligt kan skada om vettiga personer är med i

samtalet. Han ser ett behov av att kyrkorna ska lära känna varandra bättre och anser inte

det som skadligt. 

Molander menar att enheten inte är något som ska nås utan snarare är det så att enheten är

redan. Vidare förklarar hon: 

Enheten är given av Gud från början, det finns som sagt en kyrka. Det som ska nås är att vi

får syn på varandra. Ekumeniska dialoger handlar inte om att någon skall bli övertygad om

någonting, då är det inte dialog. Utan det handlar om att lära känna varandra och känna

igen sig i den andra. Och kunna sedja om att titta, jag ser Kristus i din kyrka också. Jag ser

att det är dopet som ni har även om ni inte säger precis lika dant. Vi pratar om samma sak

ändå. Det är där de blir svårt, det förhållningssätt måste hållas överallt och alltid i alla

dialoger. Du kan aldrig gå in i en dialog med tanken att den andre kommer ändra sig, för

det  är  ingen dialog.  Enheten är redan där.  Att  bli  överens om att  tycka lika dant eller

använda samma formuleringar är inte ens intressant. Det har vi insett. Berättigad mångfald,

inte försonad mångfald. Det behöver vara olika. Sen är vi kyrka på olika ställen. Jag tycker

det är mycket mer konstruktivt förhållningssätt, det är inte lätt men det har inte någon sagt

att det ska vara. Det är större utmaning att kunna acceptera varandra trots att man inte

håller med varandra. För svenskar är det väldigt svårt. Vi vana vid att alla ska tycka lika

dant.

4.2.7 Biskop Hilarion Alfeyevs uttalande om att  Svenska kyrkan har
gått alldeles vilse och synen på förbindelsen till Svenska kyrkan. 
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De flesta av informanterna förklarar att de förstår, utifrån den ortodoxa teologin, att det

beslut som fattats ifrån Svenska kyrkan har varit problematiskt och att de beslut som

tagits inte varit särskilt överraskande.  

Meakin förklarar att han inte håller med om att Svenska kyrkan gått vilse och att han hört

honom säga liknande saker. Vidare förklarar han: 

Jag skulle önskat från ryskt ortodox håll, liksom bland fler som är kritiska till Svenska
kyrkan som fattat detta beslut, att de skulle kunna bejaka. Det är inget beslut som Svenska
kyrkan gjort utan goda skäl och det är inte gjort för att undergräva den kristna tron, utan
att Svenska kyrkan tror att det också är ett sätt att dra konsekvenser av kristen tro, hur
människor ska bemötas. 

Meakin menar att det finns en annan förståelse för hur människor fungerar och delvis en

annan förståelse för vad sexualitet är för någonting inom Svenska kyrkan och utifrån det

kan  hjälp  ges  till  människor  som vill  leva  goda  kristna  liv.   Enligt  Meakin  saknas

möjligheten att erkänna de grunder som han själv anser är teologiskt försvarbara från

Svenska  kyrkans  teologi  och  kräver  inte  att  rysk-ortodoxa  kyrkan  ska  dela  den

ståndpunkten utan ha större förståelse. ”Att de tycker vi gått vilse är synd och att välja se

det negativa utan att försöka ha en förståelse är besvärande” förklarar Meakin.  

5. Diskussion. 

Hur ska vi förstå, utifrån Raisers diskussion om ekumenikens utmaningar, det resultat

som framkommit i mina intervjuer? En av utmaningarna som diskuteras är vad som är

målet för ekumeniken. Ett av de utmärkande dragen för målet, såsom jag beskrev det, var

kyrkornas olika inställning till det ekumeniska samtalet. Å ena sidan finns de kyrkor som

i samtalen utgår från de centrala teologiska frågorna där enheten redan finns, å andra

sidan finns de som utgår från splittringen och utifrån den diskuterar fram en enhet. De

problem som uppstår  är  också  vilka  kriterier  den  synliga  enheten  bör  ha,  däribland

erkännandet  av prästämbetet,  trosbekännelse och en struktur  som gör  det  möjligt  för

kyrkans delar att fatta gemensamma beslut.  

Den rysk-ortodoxa kyrkans representant i Sverige, förklarar att i de fall ekumeniken är

till  för  att  återföra  de  bortfallna  kristna  till  ortodoxin,  är  den  bra.  Fader  Babushin

utesluter inte helt en dialog med Svenska kyrkan men menar att icke-ortodoxa inte kan

anses vara delaktiga i Kyrkan. Detta i sin tur behöver inte betyda att Svenska kyrkan inte

är delaktiga i  Guds nåd. För honom och för den rysk-ortodoxa kyrkan är målet med
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ekumeniken att bl.a. Svenska kyrkan skall återgå till den rätta tron. När den gemensamma

förståelsen av den apostoliska tron finns, kommer den sanna enheten att finnas och först

då kan eukaristin vara möjlig med andra kristna samt att andra stötestenar som i fallet

med vigsel och prästvigning i Sverige lär försvinna. 

När  det  gäller  hur  ekumeniskt  engagerade  representanter  för  Svenska  kyrkan  ser  på

ekumenikens mål tycks svaret vara att lära känna varandra och förstå varandras olika

traditioner. Ett större medvetande kyrkorna emellan är en nödvändighet, ecklesiologiskt.

Wejryd menar att ekumeniken relaterar till att kyrkorna ska förstå vad som skiljer och

förenar  kyrkorna åt.  Strävan är att  nå en enhet,  vilket  samtliga förklarar.  För Fast är

ekumenikens mål att hitta vägen till en synlig enhet. Frågan är om problematiken med

kyrkornas  synsätt  är  att  antingen  skapa  en  ny  stor  superkyrka  eller  att  förverkliga

enheten, göra den synligare och få bort det som väcker anstöt hos många? Men även här

skiljer  sig  informanternas  uppfattning,  inte  bara  kyrkorna  emellan,  utan  även  inom

Svenska kyrkan. För Meakin handlar det om att inse hisnande perspektiv på målet, det är

en lång väg och många hinder och stora söndringar måste lösas. Med det sagt utesluts

inte att på allvar driva enheten. Det hela kan kopplas till utmaningen i målet,  att alltid

försöka reparera den skilsmässa som råder bland kyrkor, samtidigt som en återförening är

möjlig först när den doktrinära enheten uppnåtts.

Således förespråkar  respondenterna från svenskt  håll  att  försöka reparera skilsmässan

genom ökad förståelse för varandra medan den Rysk-ortodoxa kyrkans representant  i

Sverige, menar att en återförening är möjlig först när det doktrinära, det läromässiga har

uppnåtts och det finns en enhet där. 

Den  viktigaste  metoden  för  att  nå  målet  med  ekumeniken  (enhet)  är  att  mötas  och

samtala  med  varandra.  Detta  sker  officiellt  genom  dialoger  mellan  kyrkorna  på

världsplanet,  i  Sverige  och  lokalt  förekommer  sådana  samtal  av  olika  slag.  Den

ekumeniska dialog som äger  rum i  Sverige finns  på olika nivåer.  I  intervjuerna med

ekumeniska representanter från svenskt håll har det framkommit att det tidigare funnits

årliga  samtalsdagar  mellan  Svenska  kyrkan  och  Rysk-ortodoxa  kyrkan.  Det  har  inte

funnits någon officiell relation mellan kyrkorna och inte så nära samarbeten mellan dem.

De  aktuella  Svensk-lutherska  och  Rysk-ortodoxa  kontakter  och  överenskommelser  är

eller omfattar på lokalplan. Det är sedan 2005, som Rysk-ortodoxa kyrkan avbrutit en
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dialog som egentligen aldrig funnits på bilateral nivå. De lokala arbeten mellan kyrkorna

har i Theobalt varit verksamma fram tills 2015, när Rysk-ortodoxa delegaten skickade

brev om att de inte längre vill vara med i samtal. Här har samtalen varit etablerade med

biskopar från ömsesidigt håll. 

Att den bilaterala dialogen inte finns anses som ett bekymmer från svenskt håll. Just för

att det finns spänningar och olikheter bör kyrkorna mötas och föra dialog. Den rysk-

ortodoxa kyrkan är med i Sveriges kristnas råd och har sedan tidigare deltagit i samtal i

Theobald och Barentsregionen. 

Fader Babushin förklarar att trosfrågor och andra dialoger med Svenska kyrkan, är som

sagt inte uteslutna, men bör vara eller genomföras på sådant sätt att det blir riktat mot den

Ortodoxa kyrkan, vare sig de andra skulle gilla det eller inte. Frågan är om inte detta

synsätt kan kopplas till att frälsning blir slutmålet och att frälsning kopplas samman med

att tillhöra den ortodoxa kyrkan. Mission är att hävda den unika frälsningsvägen genom

den ortodoxa kyrkan. Detta synsätt måste inte generera för ortodoxin i allmänhet men

skulle  kunna  antas  baserat  på  intervjun  och  Rysk-ortodoxa  kyrkans  inställning  till

ekumenik.  

Långtgående konkreta steg mot enighet är osannolikt att vänta inom en snar framtid. De

flesta av mina informanter ser inte att relationen mellan kyrkorna kan lösas nu utan att

det måste utarbetas under flera etapper och samtalsdialoger. Den långtgående lösningen

på  problematiken  är  att  mötas  och  förstå  varför  kyrkorna  kommit  fram  till  olika

slutsatser. Meakin berättar att en tystnad mot en kultur inte är bra och risken blir större att

fördomar byggs mot varandra. Att mötas, tala och samarbeta bör vara det som kan göras

nu samt att  inte  eftersträva för mycket.  För  Molander  kan inte  kyrkorna i  relationen

mellan ha dialog med utgångspunkten om att den motparten skall ändras.

Det som blir tydligt i min undersökning är att informanterna har olika uppfattningar om

vad som egentligen är enhet. Representanterna försvarar var och en sin egenart. Kyrkorna

tycks ha en medveten avskildhet, risken med detta är att det utvecklas mer negativa bilder

av varandra att vägen till målet inte kommer uppnås. 

I  Raisers  diskussion  förklaras  att  de  kyrkliga  ledarna  har  ett  stort  ansvar  för  att

upprätthålla ekumeniska samarbeten. De protokoll som undersökts visar att samarbetet i

Barentsregionen  förutsätter  ett  ansvar  att  ha  med  kyrkliga  ledare  och  egna  kyrkliga

40



medlemmar.  Ett  ansvar  finns  även  i  de  frågor  som  kyrkorna  har  samtalat  om  och

kyrkorna har i dessa samarbetet visat solidaritet och gemenskap med varandra genom

aktivt deltagande. Ett lika stort ansvar kan dock inte skönjas i Theobalt-konferensen.  De

protokoll som undersökts visar att det varit svårt att få ortodoxa representanter att delta

överhuvudtaget.  Ledarna för de olika kyrkorna, främst från ortodoxt håll, visar ett aktivt

avståndstagande  från  det  särskilda  ansvaret  för  att  skapa  och  upprätthålla  relationer

mellan kyrkorna. Enligt mina informanter står kyrkorna inför ett gemensamt ansvar och

de ser därför positivt till arbetet kring miljön. Hagberg menar till exempel att kyrkorna

måste ta ett  gemensamt ansvar i  samförstånd och verka för fred. Wejryd förklarar att

relationen är bekymmersam då det finns få kontakter med den rysk-ortodoxa kyrkan och

att det därför skulle underlätta om kyrkorna tog ett gemensamt ansvar i att bygga på

relationen. 

I Risto Saarinens studie  Faith and Holiness förklarar författaren att i de dialoger som

varit  mellan  Finsk-Lutherska  kyrkan  och  Rysk-ortodoxa  kyrkan  har  det  visat  sig  att

kyrkorna  behöver  förbättra  och  förtydliggöra  sin  ecklesiologiska  identitet.  Det  är  ett

resultat som min undersökning också visar, baserat på Svenska kyrkans representanter

inom ekumeniken svar. 

 I de lokala arbeten som funnits, bl.a. i Theobalt har samtalen många gånger handlat om

det  som  analyseras  i  tidigare  forskning  av  Saarinen.  Kristna  människor  står  inför

samhällsansvar och etiken har varit en integrerad del i arbetet vid Theobalt. Det är också

det bästa sättet att förebygga en bättre relation med varandra, enligt fader Babushin. 

Kyrkor  måste  se,  om inte  till  den  teologiska  aspekten,  ansvar  för  omgivningen  och

miljön.  När  kyrkor  gör  detta  kommer  inställningen  troligtvis  också  att  förändas.

Kyrkorna blir inte några som det ska talas om, utan snarare med. Att upprätthålla ansvar i

dialog med varandra istället för mot varandra, särskilt när omständigheter kräver det. 

Hur når då kyrkorna bättre till varandra och hur relaterar de till varandra? 

Eftersom de  bilaterala  dialogerna  är  avbrutna  blir  det  viktigt  enligt  svenska  kyrkans

informanter att de sammanhang som finns mellan kyrkorna blir dem som det går att hitta

olika vägar till och arbeta vidare med i den synliga enheten. Kyrkornas representanter i

Sverige  ser  ansvaret  för  att  leva  och  verksamma i  fred  och samförstånd.  Det  lokala

arbetet,  Theobalt  och  Barentsregionen,  blir  en  lösning  på  den  nuvarande  relationen
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mellan kyrkorna. Inte på officiell nivå men informellt kan lokalt arbete bli än mer viktig,

särskilt i fallet mellan Rysk-ortodoxa kyrkan och Svenska kyrkan. Folket lever lokalt här,

representanterna finns i det svenska samhället och utmaningarna vid de sociala frågorna

blir desamma. Detta förutsätter ökat förtroende till varandra, vilket kan anses saknas just

nu. 

6. Vidare forskning 

Denna typ av studie går att fördjupa och omfatta i större undersökning. Det skulle inte

behöva handla om just relationen mellan Rysk-ortodoxa kyrkan och Svenska utan även

om andra kyrkotraditioner.  Ett  annat alternativ till  vidare forskning vore givetvis att

intervjua  biskopar,  tidigare  rysk-ortodoxa  präster  i  Sverige  och  se  hur  de  upplever

relationen mellan Rysk-ortodoxa kyrkan och Svenska kyrkan. De hade kunnat delge en

djupare förståelse och inblick i  inte  bara den nuvarande situationen mellan Svenska

kyrkan och den Rysk-ortodoxa, utan även relationen till andra Lutherska kyrkor. 
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8. Bifogade filer

Bilaga 1, Intervjufrågor: 

Berätta om dig själv. Vad har du för yrke (präst, biskop, forskare, författare?) 

I  vilken  egenskap  har  du  arbetat  med  ekumeniska  frågor?  Vad  har  du  för  erfarenhet  av
ekumeniska dialoger och samarbeten? 

Vad betyder ordet ekumenik för dig? Vad är ekumenikens mål och hur ska man nå dit?

Har du någon erfarenhet av samarbeten med den rysk-ortodoxa kyrkan? Har du hört talas om att
några sådana finns? 

Hur ställer du dig till att det finns lite dialog (ingen dialog alls) och att rysk-ortodoxa kyrkan
förklarat att dialogen mellan Svenska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan är avbruten? Hur ser
du på det? 

Hur ska vi göra för att lösa problemet med en avbruten dialog? Vilken enhet är önskvärd? Vilken
enhet är möjlig att uppnå och till vilket pris? Hur gör vi för att undvika motsättningar?

Vilken form av dialog finner du som viktigast? 

Om en dialog förs med varandra, tror du att enhet kan nås eller finns det en risk att vi förstärker
splittringen?

Hur ser du på uttalandet av den ryske delegaten biskop Hilarion Alfeyev, att Svenska kyrkan har
gått  alldeles  vilse,  och  att  man  brutit  förbindelserna  med  Svenska  kyrkan  på  grund  av
välsignelsen av samkönade äktenskap? 

Bilaga 2, mail till informanterna.

Hej!

Jag heter Lazar Terzic och är student på Högskolan i Jönköping. För närvarande skriver

jag en uppsats om relationen mellan Svenska kyrkan och den rysk-ortodoxa. Syftet med

uppsatsen är att belysa de nuvarande ekumeniska relationerna mellan Svenska kyrkan

och den Rysk-ortodoxa kyrkan. Syftet uppfylls genom att undersöka hur företrädare eller
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experter  inom ekumeniken ser  på  relationen.  Därför  behöver  jag genomföra ett  antal

intervjuer med särskilt utvalda personer. Min huvudsakliga avsikt med intervju är att få

fram en personlig uppfattning och synliggöra tankar, idéer och erfarenhet kring ämnet

ekumenik och relationen till rysk-ortodoxa kyrkan. Genom en egen uppfattning om vem

som skulle vara lämplig för denna uppsats och tips från andra aktiva personer inom SKR,

vill jag fråga dig om du skulle vilja ställa upp på en intervju? 

Med vänlig hälsning

Lazar
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