Till Ansvarsnämnden
Jag har ombetts inkomma med mina svar på två anmälningar riktade emot mig idag den 17 oktober
2017.
De två anmälarna, Lars Gårdfeldt och Britta Svensson, tolkar mina svar i samband med hearingen i
Göteborgs domkyrka den 11 oktober som att jag inte skulle vara beredd att samarbeta med präst‐
och diakonvigda oavsett kön.
Jag står fast vid den förklaring jag redan avgivit att: ”i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med
andra som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön.”
Jag står också fast vid min förklaring att: ”utan någon reservation dels personligen viga både män
och kvinnor till präster och diakoner, dels inte viga någon till präst eller diakon som inte förklarat
sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag inom
kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön.”
Jag är dessutom beredd att samarbeta med redan diakon‐ och prästvigda oavsett deras civilstånd
vare sig samkönat eller olikkönat. Jag underkänner inte vigningen av någon som, i enlighet med
Svenska kyrkans ordningar, vigts till sådan tjänst.
Det jag ställer mig tvekande inför är att diakon‐ och prästviga de personer som lever i samkönade
relationer, oavsett om det rör sig om äktenskap i juridisk mening eller inte.
Uppfattningen att två män eller två kvinnor inte kan ingå äktenskap utifrån Bibelns ord (1 Mos 1:27,
Matt 19:4‐5, 12 med flera ställen) om äktenskapet har kyrkomötet erkänt som en godkänd
bibeltolkning inom Svenska kyrkan. Detta har heller inte ansetts kunna benämnas som
diskriminering. En sådan ovilja att viga samkönade par har kyrkomötet indikerat att det inte ska vara
ett hinder för tjänst i Svenska kyrkan. Detta måste även gälla tjänsten som biskop.
Denna teologiska uppfattning leder oundvikligen till att även om en samkönad relation kan erkännas
som ett äktenskap enligt svensk lag, så stämmer den ändå inte in på denna, av kyrkomötet erkända
bibeltolkning.
Jag uppfattar alltså att kyrkomötets beslut angående samkönade äktenskap ger den öppningen, att
en biskop med den mer exkluderande teologiska uppfattningen rimligen bör få tillämpa en sådan
teologisk uppfattning i prövningen av diakon‐ och prästkandidater.
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