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det religiöSa landSkapet i Sverige förändras snabbt. 
Genom bland annat migration har Sverige inte bara blivit ett 
mångkulturellt utan också ett mångreligiöst samhälle. Alla sto-
ra världsreligioner är i dag i olika utsträckning representerade i 
vårt land. Men också i den kyrkliga geografin blir detta synligt 
genom att praktiskt taget alla de stora kyrkotraditionerna är 
närvarande i Sverige. De flesta av dessa kyrkor är medlemmar i 
Sveriges kristna råd (SKR). 

Denna mångfald av religiösa traditioner är en rikedom för 
det svenska samhället, men kräver samtidigt ömsesidig kun-
skap och respekt mellan människor med olika religiös tradi-
tion. SKR:s arbetsgrupp för religionsteologi arbetar med frågor 
som rör kyrkornas möten med människor från andra religiösa 
traditioner och har tagit fram följande skrifter i SKR:s skrift-
serie: Religionsmöte (Nr 9), Kan vi be tillsammans (Nr 11) och 
Äktenskap där religioner möts (Nr 16).

ockSå inom kyrkorna är mångfalden stor och detta är 
något som berikar Sveriges kristenhet. Samtidigt finns det en 
splittring mellan olika kyrkor, som ofta skymmer evangeliet. 
Denna splittring kan innebära att en kristen från en tradition 
känner sig främmande inför spiritualitet och rit, pastorala 
regler och pastorala förhållningssätt i annan kristen tradition. 
Detta kan lätt leda till både ömsesidig misstänksamhet och 
fördomar. Men det kan också leda till ekumeniska och pas-
torala förvecklingar, till exempel när kyrkorna ska samverka 
och manifestera sin längtan efter enhet och när man kommer i 
kontakt med varandras trosbekännare.

Sveriges kristna råds verksamhet har de senaste åren 
präglats av en önskan om ”att lära känna varandra på djupet”. 
Utifrån medlemskyrkornas gemensamma studier av doku-
mentet Charta Oecumenica (Nr 1 i SKR:s skriftserie), har SKR 
försökt sammanfatta detta för ett svenskt sammanhang i häftet 
Tio tumregler för god ekumenik. Charta Oecumenica talar 
bland annat om att det är ”viktigt att erkänna de olika kristna 
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traditionernas andliga gåvor, att lära av varandra och så låta sig 
berikas”. I SKR:s skriftserie kan också följande skrifter lyftas 
fram som bakgrund för samtal om kyrkans enhet: Tro – dop – 
medlemskap (Nr 6) och Tro – liv – enhet (Nr 13).

Det som kyrkoledare kommer överens om på ett övergri-
pande plan, behöver konkretiseras på det lokala planet där 
människor från olika kristna församlingar på samma ort möts 
i både högtid och vardag. Hur kan man skapa förtroende och 
goda relationer mellan kyrkorna? Särskilt viktigt blir detta i 
familjer där familjemedlemmarna tillhör olika kyrkor. 

SKR:s arbetsgrupp för pastoralteologiska frågor fick av 
styrelsen i december 2010 uppdraget ”att sammanställa enkla, 
kortfattade anvisningar för pastoralt handlande i mångreligiö-
sa miljöer”. Arbetsgruppen har bestått av representanter för de 
fyra kyrkofamiljerna, som har erfarenhet av arbete i mångreli-
giösa förortsmiljöer.

Arbetsgruppen har i tillämpliga delar försökt arbeta enligt 
kriterierna i det pastorala brevet från Svenska kyrkans bisko-
par, De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext. Här 
har det så kallade konsekvenskriteriet varit viktigast för grup-
pens arbete, nämligen att sträva efter att göra det så enkelt som 
möjligt för människor att leva i trohet till sin egen tradition och 
i öppenhet och respekt för andras.

ytterligare ett dokument som varit vägledande för 
arbetsgruppen är det så kallade Lima-dokumentet eller Dop, 
nattvard, ämbete (Baptism, Eucharist and Ministry, BEM i 
det engelska originalet). Detta dokument antogs vid Faith and 
Order-kommissionens möte i Lima, Peru 1982 och har sedan 
dess varit en viktig referenspunkt i kyrkornas dialog i dessa 
frågor, vilket kommer att framgå i avsnitten om dop och euka-
risti.

Fokus i arbetet har varit på de lokala församlingarna och 
de situationer som uppstår i de möten mellan olika kristna 
traditioner som lokala präster, pastorer och andra församlings-
medarbetare har att hantera. Varje avsnitt är uppdelat i tre 
delar: situationen i dag, teologiska överväganden och förslag 
till pastorala råd.

denna Skrift är reSultatet av arbetsgruppens arbete. 
Arbetet har präglats av stor öppenhet och ömsesidig respekt för 
varandra och varandras skillnader i tro, lära och liv. Varje sam-
manträde har varit som ett litet seminarium om kyrklig tro, 
lära och praxis. Vi skulle gärna se att liknande samtal förs på 
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olika nivåer i vårt land, till exempel på lokal församlingsnivå. 
Vi är övertygade om att det respektfulla samtalet är det bästa 
sättet att hantera dessa frågor. 

Skriften gör inte anspråk på att vara heltäckande. Syftet är 
att ge enkla pastorala råd för hur kyrkor och samfund gemen-
samt lokalt hanterar frågor kring dop, eukaristi1, konfirmation, 
vigsel och begravning. Samtal lokalt är ofta bästa sättet att 
möta de situationer som kan uppstå. I samtalen är det viktigt 
att känna till grunderna i varandras kyrkotraditioner. Förhopp-
ningen är att denna skrift kan skapa förtroendefulla lokala 
samtal, som leder till lösningar som bäst gagnar de enskilda 
människorna.

Gör gärna en studiecirkel lokalt med hjälp av samtals- 
frågorna i slutet av denna skrift.

1 Ordet ”eukaristi” speglar bättre än ”nattvard” majoriteten av 
kyrkornas syn på innebörden och helheten i nattvardsfirandet; 
det är främst en tacksägelse över Guds handlande i sakramen-
tet. Samtidigt skriver vi både ”nattvard” och ”nattvardsbord” 
där så blir naturligare.

För arbetsgruppen i pastoralteologi

Gustaf Ödquist  Olle Kristenson
Ordförande  Sekreterare

Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: 
en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett 
och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud 
och allas fader, han som står över allting, som verkar genom allt och 
finns i allt.

(Ef 4:3-6)
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k aPiteL 1

Dop

Situationen i dag
kyrkorna i dagenS Sverige möter i ökande utsträckning 
människor från andra traditioner än den egna. Det kan vara 
döpta kristna som vill bli medlemmar, människor som själva 
önskar bli döpta eller som vill att deras barn ska döpas. Det 
finns många situationer där kyrkornas olika dopsyn och dop-
praxis blir ett konkret problem när människors söker kristen 
gemenskap och församlingstillhörighet. 

En man har vuxit upp i EFS och makan har sin kyrkliga 
hemvist i pingströrelsen. Båda vill vara medlemmar i hem-
ortens pingstförsamling men för att detta ska bli möjligt måste 
mannen döpas i baptistisk ordning. En kvinna som är aktiv i en 
ortodox församling gifter sig och får barn med en man som till-
hör Equmeniakyrkan. De vill att barnet ska döpas men i vilken 
kyrkas ordning ska det ske och vilka konsekvenser beträffande 
kyrkotillhörighet får deras val? En flykting som finner gemen-
skap i en svensk kyrka kan, utan att önska det, förlora banden 
till sin ursprungliga kristna gemenskap om hon/han låter sig 
döpas enligt sin nya kyrkliga tradition. 

Det finns stora behov av varsamhet, respekt för varandras 
doptraditioner och klok vägledning i Sveriges brokiga kyrkliga 
landskap. 

Teologiska överväganden 
läran om dopet är grundläggande i den kristna tron  
(Matt 28:19-20 och Heb 6:1-2). Det råder enighet mellan de 
kristna samfund som döper i Faderns, Sonens och den heliga 
Andens namn om att dopet förenar den som döps med Kristus 

Innehåll
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och hans kropp, kyrkan, och att det gestaltar den verklighet 
som innebär att individen får ta emot det liv som Jesus Kristus 
har vunnit för mänskligheten. ”Genom dopet har vi alltså dött 
och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett 
nytt liv, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns 
härlighet.” (Rom 6:4)

Trots detta lever kyrkan i världen i dag med två djupt rotade 
doptraditioner med hänvisningar till Nya testamentet. Det 
handlar dels om traditionen där framför allt spädbarn döps och 
där teologi och praxis har sina rötter i urkyrkan, med bland an-
nat hänvisning till hur Jesus tog emot barnen (Mark 10:13-16). 

Dessutom har vi det baptistiska dopet genom nedsänkning, 
där teologi och praxis söker sina rötter i Nya testamentets 
undervisning om dopet och dess dopskildringar, men också i 
baptismens historia, där dopkandidaternas personliga tro och 
bekännelse är en förutsättning för dopet. 

Olika traditioners doppraxis
alla kyrkoSamfund i Sverige utom Frälsningsarmén 
praktiserar dop. Människor döps i olika ålder. Dop som utförts 
i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn accepteras av 
de flesta kyrkosamfund oavsett om det skett genom nedsänk-
ning eller begjutning.

■■ Katolska kyrkan: Trefaldig begjutning med vatten i Fa-
derns, Sonens och den heliga Andens namn. Efter dopet 
smörjs den döptes hjässa med chrisma (konsekrerad olja). 
Dop som skett i icke-katolska kyrkor i Faderns, Sonens och 
den heliga Andens namn kan utgöra grund för medlem-
skap för den som vill konvertera till Katolska kyrkan.

■■  Ortodoxa kyrkotraditionen: Konsekrerad olja gjuts i vat-
ten och den som ska döpas smörjs med denna olja allde-
les före dopet. Trefaldig nedsänkning i vatten i Faderns, 
Sonens och den heliga Andens namn. Efter nedsänkningen 
blir den döpte smord med den heliga myrran (konfirmerad) 
och får därefter ta emot eukaristins sakrament. Det finns 
en möjlighet att dop som skett i annan tradition i Faderns, 
Sonens och den heliga Andens namn, med nedsänkning 
eller begjutning tre gånger, kan bekräftas genom myr-
rasmörjelsen och öppna för medlemskap. 

■■ Svenska kyrkan: Trefaldig begjutning med vatten i Fa-
derns, Sonens och den heliga Andens namn. Den som så 
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önskar kan bli döpt genom trefaldig nedsänkning. Svenska 
kyrkan godkänner alla dop i vatten som skett i Faderns, 
Sonens och den heliga Andens namn. Många döps under 
konfirmationstiden genom begjutning eller genom ned-
sänkning.

■■ Equmeniakyrkan: Trefaldig begjutning med vatten eller 
nedsänkning en gång i vatten i Faderns, Sonens och den 
heliga Andens namn. Dop som ägt rum i annan tradition 
erkänns som grund för medlemskap. Equmeniakyrkan 
ser dopet som ett och i dess församlingar finns olika dop-
praxis.

■■ Svenska Alliansmissionen: Trefaldig begjutning med vat-
ten eller nedsänkning en gång i vatten i Faderns, Sonens 
och den heliga Andens namn. Alla som döpts i Faderns, 
Sonens och den heliga Andens namn och som bekänner sin 
tro på Jesus Kristus kan bli medlemmar oavsett om dopet 
skett genom begjutning eller nedsänkning och oavsett vid 
vilken ålder dopet skedde.

I Svenska Alliansmissionen finns församlingar med 
baptistisk dopsyn och doppraxis. Pastorer, som utifrån sin 
övertygelse inte döper spädbarn, brukar ordna så att barn-
dop kan förrättas genom att tillkalla annan pastor.

■■ Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Livets Ord och 
Vineyard: Nedsänkning en gång i vatten i Faderns, Sonens 
och den heliga Andens namn. Kyrkor som enbart prakti-
serar det baptistiska dopet har av tradition inte accepterat 
dopet av barn som är så små att de inte själva kan ge ut-
tryck för önskan om att bli döpta. De som döpts som späd-
barn och velat bli medlemmar har, efter bekännelse av sin 
tro, döpts på baptistiskt vis. Under senare tid har det blivit 
vanligare att församlingar i denna doptradition välkomnar 
barndöpta troende som medlemmar. Detta betyder inte att 
man förkunnar eller praktiserar dop av spädbarn och inte 
heller att man upphört att döpa sådana som tidigare döpts 
som spädbarn.

Livets Ord och Vineyard förkunnar och praktiserar 
endast det baptistiska dopet men alla döpta, oavsett dop-
sätt eller dopålder, kan bli medlemmar. I Livets Ord och 
Vineyard vill man inte döpa tidigare döpta. Omdop kan ske 
i speciella fall utifrån själavårdsmässiga skäl.

■■  Sjundedags Adventistsamfundet: Nedsänkning en gång 
i vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. 
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Man kan bli medlem i församlingen om man bekänner sin 
tro på Jesus Kristus och är döpt med det baptistiska dopet.

olika doppraxiS Skapar särskiljande teologier trots stora 
likheter i officiella dogmer och trossatser. Lima-dokumentet 
uppmanar kyrkor med olika doptraditioner att ”på nytt 
överväga vissa aspekter av sin egen praxis”. Troendedöpande 
kyrkor ”bör söka att mer synligt ge uttryck åt det förhållande, 
att barnen står under Guds nåds beskydd” och kyrkor som 
praktiserar barndop ”måste vara på sin vakt mot att praktisera 
ett till synes urskiljningslöst dop och ta sitt ansvar för de döpta 
barnens fostran till moget engagemang för Kristus på större 
allvar” (Dop, nattvard, ämbete, Dopet 16). 

Det är inte rimligt att tänka sig att någon kyrka skulle kunna 
avsäga sig eller uppge sin doptradition och doppraxis. I denna 
situation blir det som Lima-dokumentet skriver viktigt för de 
olika kyrkotraditionerna att söka ”övervinna sina skiljaktighe-
ter” när det gäller dopet (Dop, nattvard, ämbete, Dopet 16). 

Pastorala råd
en utgångSpunkt för att komma vidare mot ett verkligt 
accepterande av varandras dop är en större medvetenhet om 
den grundläggande samsyn i dopteologin som redan finns.

Det kristna dopet är framför allt ett nådemedel som införli-
var den döpte i gemenskapen med Gud och i den kristna för-
samlingen genom tron på Jesus Kristus. Dopet är ett konkret 
uttryck för såväl början som fortsättningen av vandringen i 
Guds nåd. En stor uppgift i alla kristna traditioner är att hjälpa 
de döpta till att medvetet leva i och leva ut sitt dop så att den 
Guds nåd, som dopet gestaltar, ger näring till tron, leder till 
omvändelse och ger motivation och kraft till ett helgat liv.

Hur ska Sveriges kyrkor kunna underlätta för människor 
som, utifrån skilda religiösa och kulturella bakgrunder och 
olika sociala situationer, längtar efter Guds nåd och söker 
kristen tro och kyrklig gemenskap? Kyrkor, där spädbarnsdo-
pet ses som ett uttryck för Guds förekommande nåd, och de 
kyrkor som praktiserar det baptistiska dopet och ser dopet som 
den döptes bekännelse och bekräftelse av sin personliga tro på 
Guds nåd och omvändelse, behöver förenas i en strävan efter 
att nå en djupare samsyn och en tydligare ömsesidig respekt 
för varandras dopsyn och doppraxis. 
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Många av dem som döpts och döps i olika frikyrkor och blir 
medlemmar där är också medlemmar i Svenska kyrkan. Det 
är förmodligen mycket ovanligt att sådana dop meddelas till 
den svenskkyrkliga församling där den döpte är medlem, utom 
i samband med att någon ska konfirmeras, bli präst eller av 
annat skäl behöver kunna verifiera sitt dop. Varje dop som sker 
i frikyrkorna skulle kunna, på samma sätt som i till exempel 
Svenska kyrkan, noga bokföras så att den döpte vid behov kan 
få en dopattest så att det aldrig behöver föreligga något tvivel 
om när en person blivit döpt eller i vilken ordning det skett.

den förSamling Som döper någon som är medlem i 
Svenska kyrkan eller i ett annat kristet samfund kan meddela 
den församling där vederbörande är medlem att dop skett. 
Detta förutsätter att den som ska döpa frågar den som ska dö-
pas (eller vårdnadshavare) om han eller hon redan är medlem 
i annan kyrka. När någon som är döpt som spädbarn kommit 
fram till personlig tro och omvändelse och vill döpas med det 
baptistiska dopet kan ett samtal föras kring hur dopkandidaten 
ser på sitt tidigare dop. Sådana samtal kan vara ett uttryck för 
respekt för spädbarnsdopet.

Många av dem som döps med det baptistiska dopet, trots 
att de blivit döpta som barn, uttrycker ett behov av att få bli 
döpta på ett sätt som de uppfattar som urkristet, och som 
tydligt uttrycker en övergång från det gamla till det nya livet i 
gemenskap med Kristus. En del av dessa har ingen erfarenhet 
av att dopet betytt något i deras uppfostran. De har inte själva 
betraktat sig som kristna och har blivit medvetna om vad Nya 
testamentet säger om dopet först efter en personlig omvändel-
se. Det baptistiska dopet kan i sådana fall bli en mycket påtag-
lig upplevelse som man kan relatera sin nya tro och livsstil till. 
Sådana behov av medvetna dop behöver respekteras.

FråGan är Hur kyrkornas syn på – och attityder till – olika 
dopsätt kan bli mer ömsesidigt respektfulla. Ett steg mot ökad 
förståelse och ömsesidig respekt i dopfrågan har redan tagits 
genom att många baptistiska församlingar, också inom Pingst, 
numera tar emot barndöpta som fullvärdiga medlemmar. De 
kyrkor som praktiserar baptistiska dop kan ge tillfälle för dem 
som – trots sitt dop som spädbarn – vill bli baptistiskt döpta, 
att i samtal bearbeta sin syn på sitt första dop; och alltså inte 
urskiljningslöst döpa dem som redan blivit döpta som späd-
barn. De som då kommer fram till att de kan se sitt barndop 
som ett kristet dop kan ges möjlighet att i en tydlig och väl 
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utformad liturgi bekräfta sitt dop, och därigenom ge uttryck för 
sin omvändelse. I de fall där ett andra dop sker, skulle det eku-
meniskt kunna betraktas som en för vissa personer nödvändig 
bekräftelse av Kristustillhörigheten och av det första dopet. 
De samfund som aldrig döper någon som tidigare blivit döpt, 
skulle kunna acceptera att personer som blivit döpta som barn, 
men aldrig senare haft någon kontakt med kyrka och tro, har 
behov av att medvetet ta emot Guds nåd i dopet – och att denna 
handling skulle kunna betraktas som en dopbekräftelse, och 
inte som ett omdop. Ordningar för dopbekräftelse och dop-
förnyelse finns i flera kristna samfund, också i de kyrkor som 
enbart förkunnar och praktiserar det baptistiska dopet.

Förvaltat i lydnad mot vår Herre är dopet ett tecken och ett insegel 
på vårt gemensamma lärjungaskap. Genom dopet förenas kristna 
med Kristus, med varandra och kyrkan i alla tider och på alla orter. 
Vårt gemensamma dop, som förenar med Kristus i tron, utgör så-
lunda ett grundläggande enhetens band.

(dop, nattvard, ämbete, dopet 6).
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k aPiteL 2

Eukaristi (Nattvard)

Situationen i dag 
i vår globaliSerade värld är det allt vanligare att två  
makar, eller medlemmar i en och samma familj, tillhör olika 
kyrkogemenskaper. Därmed blir också familjerna bärare av 
den smärta som är resultat av historiska schismer och splitt-
ringar inom kristenheten och som har inneburit ömsesidigt 
brutna eukaristiska gemenskaper mellan Ortodoxa kyrkan, 
Katolska kyrkan och reformationens alla kyrkor och samfund.

I dag rör sig också människor mera mellan olika samfund 
och byter kyrkotillhörighet. Det är inte helt ovanligt att någon 
i en och samma familj av övertygelse övergår till en annan kyr-
kogemenskap än den som resten av familjen tillhör. I praktiken 
innebär detta att den kyrkliga gemenskapen, tydligast manifes-
terad i den gemensamma eukaristin, bryts inom en och samma 
familj.

Vilket gemensamt ansvar har kyrkorna för sådana familjer? 
Kan man, och i så fall hur, pastoralt stödja dem i ”kyrkosplitt-
ringar”, som går rakt igenom kärnfamiljer? Kan dessa familjer 
vara en uppmaning till sina kyrkor, att än mera intensivt arbeta 
för den fulla kristna enheten?

inför planeringen av det kristna riksmötet i Linköping 
1999 gick Svenska kyrkan i Linköpings stift och missionsför-
samlingen i Linköping ut med en uppmaning till alla lokala 
kristna församlingar i Linköping, att under riksmötet öppna 
sina nattvardsbord för kristna från alla kyrkotraditioner.

Förslaget togs emot med blandade känslor. Medan det ska-
pade förväntan i flertalet av reformationens kyrkor, möttes det 
av skepsis bland katoliker och ortodoxa. Dessa två kyrkofamil-
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jer författade även gemensamt en skrivelse genom biskoparna  
Dositej Motika och William Kenney, som förklarar varför 
Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan i princip endast delar 
eukaristin inom gemenskapen av sina egna medlemmar. Bland 
annat anför man som skäl den kyrkliga splittringen, olika syn 
på nattvarden och icke-erkännandet av varandras kyrkliga 
ledare fullt ut som Kristi representanter vid sakramentsför-
valtningen. ”Smärtan att inte kunna dela nattvardsgemenska-
pens sakrament är inget hinder för ekumeniken, utan den kan 
tvärtom vara en orsak till större ansträngningar att arbeta för 
enhetens återställande”, skriver man.

internationellt aktualiSeradeS frågan om interkom-
munion och eukaristisk gästfrihet på den ekumeniska agendan 
efter Faith and Order-kommissionens möte i Lima 1982. Som 
ett svar på utmaningen, påpekar Paulos Mar Gregorios, metro-
polit inom Malankara Ortodoxa Syriska kyrkan i Indien, att så-
dan terminologi är helt frånvarande i den österländska kyrkliga 
traditionen, samt att den torde vara ett helt nytt koncept även 
för kyrkorna i väst. Benämningen eukaristisk gästfrihet är, 
menar metropoliten, till och med en förolämpning mot kyrkor 
som av olika skäl inte har öppna nattvardsbord för människor 
som inte är i full trosgemenskap med dem, då dessa kyrkor då 
följaktligen skulle betraktas som ogästvänliga.

Om och när man inom Ortodoxa kyrkan ger eukaristins sa-
krament till icke-ortodoxa kristna, skriver metropoliten Grego-
rios, sker sådana undantag vanligen i pastorala sammanhang 
och omfattar personer i nödsituationer, snarare än kristna som 
tillhör andra kyrkor, som Ortodoxa kyrkan uppfattar sig ha en 
bruten gemenskap med. Man talar då i ställer om oekonomia, 
det vill säga ”hushållning”, och inte om gästfrihet eller inter-
kommunion.

i ett dokument från Kyrkornas världsråd framhåller 
ortodoxa kyrkoledare samfällt att eukaristin enligt ortodox 
ecklesiologi är ”det högsta uttrycket för Kyrkans enhet, och inte 
ett medel på vägen mot de kristnas enhet”. I samma dokument 
vill man ”betona att ’Lima-liturgin’, som utarbetades i sam-
band med BEM-dokumentet, trots sitt teologiska värde, inte 
kan anses vara en ekumenisk liturgi”. (Turn To God, Rejoice in 
Hope, World Council of Churches (Orthodox Task Force), 1998, 
sid 58).

Det gynnsamma ekumeniska klimatet i Sverige under de 
senaste fem decennierna, samt den synliga närvaron i vårt land 
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av världens alla större kyrkor, har gett möjligheter till oanade 
möten mellan människor och församlingar ur olika kyrkotra-
ditioner. Härvarande etablerade kyrkor och församlingar 
har visat prov på stor gästfrihet, då de upplåtit sina lokaler åt 
hitkomna arbetskraftsinvandrare, övervägande ortodoxa och 
katoliker, eller stora kristna flyktinggrupper, som ännu inte 
kunnat anskaffa egna kyrkolokaler. 

Så Har till ExEmpEl svenska evangelisk-lutherska mässor i 
samma kyrkolokal strax kunnat avlösas av syrisk-ortodoxa li-
turgier. I synnerhet för kristna från Mellanöstern, som hamnat 
i Sverige på flykt undan religionsförföljelse, har det ofta visat 
sig mindre viktigt vilken kyrka eller gudstjänst de går till. Det 
väsentliga har varit att Kristus och korset har stått i centrum, 
att församlingen haft en välkomnande attityd och ett utbud av 
kristen social verksamhet och undervisning. 

För många har ett sådant engagemang även varit en väsentlig 
integrationsfaktor, då den egna kyrkotraditionen oftast är ett 
slags etnisk enklav, som samlar landsmän med samma etniska 
och kulturella bakgrund. Många evangelisk-lutherska förorts-
kyrkor har även blivit många Mellanösternkristnas kyrkor, och 
delaktigheten i dessa har sträckt sig även in mot det djupaste i 
den kyrkliga gemenskapen: eukaristin, den heliga nattvarden.

Eukaristin är ett enhetens mysterium. Att som ortodox kris-
ten ingå i den eukaristiska gemenskapen i en kyrka, som har 
bruten relation till Ortodoxa kyrkan, innebär att man samtidigt 
bryter gemenskapen med sin egen kyrka. Om individer, grup-
per eller hela systerkyrkor inom den ortodoxa gemenskapen 
skulle upprätta kommunion med en kyrka, som inte har euka-
ristisk gemenskap med Ortodoxa kyrkan, anses man ha erkänt 
den andra kyrkans tro, liv och lära i dess helhet och brutit mot 
den ortodoxa gemenskapen. En sådan kyrkogemenskap skulle, 
egentligen per automatik, ses som utesluten ur den ortodoxa 
gemenskapen. 

för den SvenSkkyrkliga och frikyrkliga delen av kristen-
heten är frågan inte lika problematisk, då de allra flesta kyrkor 
i dag praktiserar öppet nattvardsbord. Frågan om öppen eller 
sluten kommunion har dock varit levande inom frikyrkligheten 
under stora delar av 1900-talet. 

Många frikyrkor praktiserade sluten kommunion fram till en 
bit in på 1900-talet. Nattvardsbordet var då endast öppet för 
de troende och döpta medlemmarna. Genom åren har inbjudan 
till nattvarden hos flera av frikyrkorna blivit allt öppnare.
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Teologiska överväganden
redan i den förSta församlingen i Jerusalem var eukaris-
tin, brödsbrytelsen, själva navet i församlingens liv och gemen-
skap (Apg 2:42; 20:7), och kom att förbli enhetens tydligaste 
tecken uttryckt på följande sätt i en eukaristisk bön från Dida-
ché: ”Som detta brutna bröd var kringspritt uppe på bergen, 
men samlades och blev till ett; så må också Din Kyrka samlas 
från jordens ändar till Ditt Rike. Ty Din är äran och makten i 
evighet.” (De apostoliska fäderna, sid 20-21). Och Ignatius av 
Antiokia kallade eukaristin ”ett odödlighetens läkemedel, ett 
motgift mot döden” (De apostoliska fäderna, sid 87).

nattvarden är till sitt väsen sakramentet för den gåva som Gud  
ger oss genom den helige andes kraft. […] [som här betraktas]  
ur följande aspekter: som tacksägelse till Fadern, som åminnelse 
av Kristus, som åkallande av anden, som de troendes gemenskap 
(kommunion), som Gudsrikets måltid. 

(dop, nattvard, ämbete, nattvarden 2)

ScHiSmEr ocH SKilda uppfattningar vad avser Kyrkans 
tro, liv och enhet har under historiens gång orsakat splitt-
ringar bland de kristna. Samlade runt samma samtalsbord 
med början i 1900-talets ekumeniska rörelse, behöver sekler 
av misstroende, missuppfattningar, nidbilder och oförrätter 
övervinnas. Samtidigt behöver även sorgliga upptäckter göras; 
vandringen mot enheten är en både smärtsam och långsam 
process med både landvinningar och bakslag.

Man kan spåra en generell skiljelinje i synen på eukaristin 
mellan, å ena sidan, de ”gamla kyrkorna” av öst och väst och 
reformationens kyrkor. Ortodoxa kyrkan och Katolska kyrkan 
ser eukaristin som själva målet för enheten. Den gemensamma 
bägaren är manifestationen av den gemensamma fullheten i 
tron. I enhetsbegreppet lägger de ortodoxa en starkare beto-
ning på enheten i tro och bön, medan katolikerna starkast 
betonar universalitetens enhet, som uttrycks i gemenskapen 
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med påven i Rom och Petrusämbetet. De flesta av reformatio-
nens kyrkor, å andra sidan, kan se eukaristin som ett medel för 
enhetens uppfyllelse. Även om man inte har samsyn avseende 
dopet, är det i princip oproblematiskt att medlemmar i Svenska 
kyrkan och i Pingst tar emot nattvard hos varandra.

Kyrkor som den Katolska och den Ortodoxa har en tydlig be-
toning på brödets och vinets förvandling till Jesu Kristi sanna 
kropp och blod. Bland reformationens kyrkor tror anglikansk 
och luthersk tradition på Kristi verkliga närvaro i brödet och 
vinet (ibland utan alkohol), medan brödet och vinet i reformert 
tradition ses som symboler för Kristi kropp och blod. 

Under de senaste decennierna har inom reformationens 
kyrkor pågått vad man skulle kunna kalla en nattvardsväck-
else. Till viss del har detta uppstått i mötet med de katolska och 
ortodoxa traditionerna. Nattvard firas oftare och med större 
vördnad.

i SvenSka kyrkan är eukaristin ett sakrament där Kristus är 
reellt närvarande i måltidens bröd och vin. I bönen som inleder 
själva nattvardsmåltiden i gudstjänsten är Jesu instiftelse-
ord nyckelord som gör hans frälsningsgärning, hans död och 
uppståndelse, närvarande. Denna ges som en gåva åt dem som 
tar del i måltiden: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för 
dig utgjutet. När nattvarden firas aktualiseras flera motiv som 
åminnelse, gemenskap, offer och tacksägelse. I Svenska kyrkan 
är dopet grund för deltagande i nattvarden. Nattvardsbordet 
är öppet och man avvisar ingen som vill delta i kommunionen, 
men om prästen får veta att någon som är odöpt vill ta emot 
nattvarden bör prästen föra samtal med denne som så små-
ningom kan leda till dop.

Inom frikyrkorörelsen har tron på Kristi närvaro i eukaristin 
uttryckts på olika sätt. Nattvarden, eller Herrens måltid som 
man ofta kallat den, ses som en tacksägelse-, åminnelse- och 
gemenskapshandling. Här har dock de senaste årtiondena 
skett förskjutningar i riktning mot en mer sakramental syn på 
nattvarden. 

då en av grundpelarna för den frikyrkliga rörelsen var 
den frivilliga anslutningen som grundade sig på personlig tro 
och omvändelse, och i baptistiska rörelser också troendedopet, 
delades nattvardsgåvorna endast mellan medlemmarna, som 
ett tecken på samhörigheten i Kristi kropp uttryckt i en viss 
församling. Detta förändrades, som tidigare nämnts, genom 
åren och i dag tillämpar de flesta ett öppet nattvardsbord. 
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Orden ”var och en måste pröva sig själv” (1 Kor 11:28) kan 
nog sägas sammanfatta den hållning som finns inom de flesta 
av reformationens kyrkor. 

Lima-dokumentet påpekar att olika kyrkotraditioner på olika 
sätt kan förstå (och förhålla sig till) Kristi unika och hemlig-
hetsfulla närvaro i eukaristin: 

Från kyrkans historia känner vi olika försök att förstå hemligheten 
med Kristi reala och unika närvaro i nattvarden. Somliga nöjer sig 
med att bara bekänna denna närvaro utan att söka förklara den. an-
dra anser det nödvändigt att fastslå, att en förändring äger rum ge-
nom den helige ande och Kristi ord, som medför att det inte längre 
är fråga om vanligt bröd och vin utan om Kristi kropp och blod. åter 
andra har utvecklat en förklaring till realpresensen, som visserligen 
inte gör anspråk på att uttömma mysteriets innebörd men söker att 
skydda det från skadliga tolkningar.

(dop, nattvard, ämbete, nattvarden,  
kommentar till 15.)

Pastorala råd
Vi bEHöVEr öKa vår kunskap om och förståelse av varandra, 
till exempel när det gäller kyrkornas olika syn på och tillämp-
ning av den eukaristiska gemenskapen: 

■■ Kyrkor med nattvardsbord, som är öppna för alla, behö-
ver känna till att en ”nattvardsgäst” från en främmande 
trostradition, genom delaktighet i dess eukaristi, kanske 
bryter relationen med sin kyrka. 

■■ Kyrkor med nattvardsbord endast öppna för personer, som 
till fullo delar deras tro och gemenskap, behöver känna 
till att andra trostraditioner inte har en lika strikt syn på 
eukaristins koppling till kyrkotillhörighet. 

■■ En stor förhoppning är att det arbete som görs nationellt 
inom ramen för Sveriges kristna råd, även skulle spridas 
till lokala ekumeniska sammanhang, och där utmynna i 
samtal och seminarier, som rör det gemensamma kristna 
vittnesbördet på en och samma plats. I sådana samtal 
kommer även respekten för olikheten och de pastorala 
förvecklingar som kan uppstå därur att öka.
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Samtal bEHöVEr FöraS mellan präster, pastorer och andra 
företrädare för kyrkor, som inte har eukaristisk gemenskap 
med varandra, men tar emot samma personer eller grup-
per i sitt nattvardsfirande. Oftast består problematiken i att 
troende ortodoxa och katoliker mottas vid reformerade kyrkors 
nattvardsbord, kanske utan vetskap om splittringen bland de 
kristna och dess konsekvenser. Även om det primärt ligger i 
de kyrkors intresse, som inte har öppna nattvardsbord, borde 
det rimligen även beröra de kyrkor som har det, då de ortodoxa 
eller katolska kristna, som deltar i deras eukaristi, därigenom 
faktiskt bryter gemenskapen med sin egen kyrka. 

Medvetenheten om detta måste bli större. Det torde vara 
av stor betydelse för den kristnes egen trygghet att ha en fast 
tillhörighet där man lever fullheten av sitt kristna liv. Ansvaret 
vilar här på alla involverade kyrkoföreträdare att underlätta för 
vederbörande att hitta denna sin hemvist, även om den skulle 
visa sig vara i ett annat kyrkligt sammanhang än det egna.

Samtidigt är det önskvärt att kyrkorna erbjuder en så stor 
delaktighet som möjligt för den besökande, som inte till fullo 
delar den besökta kyrkans gemenskap. Kyrkorna i väst har 
börjat göra det genom att personen, som visar sin delaktighet 
utan att kunna ta emot gåvorna, lägger höger hand på vänster 
axel. I Ortodoxa kyrkan blir de icke-ortodoxa kristna vanligen 
inbjudna till delaktighet i antidoron, det välsignade brödet 
(ej eukaristi), som delas ut till alla vid liturgins slut, såsom en 
slags agapemåltid, på väg ut till tjänsten i vardagen, det som i 
ekumeniken ofta kallas ”liturgin efter liturgin”. 

att lära känna varandra innebär även att man behöver 
känna sig själv i relation till sin egen tradition och i relation 
till en globaliserad värld och till det pluralistiska samhälle av 
mångfald och mångkultur som vi delar. Redan i förståelsen av 
varandra som Guds avbilder, och i vår gemensamma förvalt-
ning av skapelsen och samhället, utför vi ett slags eukaristisk 
handling, en handlingens tacksägelse i världen.

Våra kyrkor behöver ha präster, pastorer och lekmän som 
både är tryggt hemmastadda i och bär vidare den egna traditio-
nen, men som även förstår den mångfald av kyrkotraditioner, 
som vi tillsammans utgör. En möjlighet att kommunicera på 
landets språk, samt kunskapen om landets ecklesiologiska 
karta, borde vara en självklar förutsättning för var och en som 
ska representera eller leda sitt samfund eller sin församling i 
en miljö som präglas av en kyrklig och religiös mångfald. 

Smärtan av att ännu inte kunna dela de Kristi gåvor, som 
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vi dock gemensamt ser och brukar som enhetens tecken, bör 
mana oss till ett större intresse för varandra, en högre kunskap 
om varandra, en närmare gemenskap med varandra, så att 
Guds namn blir prisat och för att världen ska tro och leva.

må i allt detta det ödmjuka och kärleksfulla sinnelag råda hos  
oss, som rådde hos Herren Jesus Kristus!

(fil 2:5)
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K APITEL 3

Konfirmation

Situationen i dag
dE KyrKor ocH SamFund som erbjuder någon form av kon-
firmationsundervisning gör detta för sina egna medlemmar. 
Målgruppen är i allmänhet ungdomar i 13–15 års ålder som 
döpts som barn. Ändå möter man, inte minst i Svenska kyrkan, 
i allt större utsträckning ungdomar från andra kyrkor än den 
egna som vill delta i undervisningen.

Detta beror på att ungdomar i stor utsträckning påverkas av 
sina kamrater när det gäller att delta i olika aktiviteter. Dess-
utom är den faktiska kyrkotillhörigheten inte så levande hos de 
ungdomar som vuxit upp med liten kontakt med sin kyrka.

Att många ungdomar har föräldrar från olika kyrkor – eller 
olika religioner – kan också betyda att de upplever att den 
formella religiösa tillhörigheten som mindre viktig. 

Teologiska överväganden
i den tidiga kyrkan hölls dop, smörjelse, det vill säga 
mottagande av den heliga Anden, och eukaristi samman. I 
Ortodoxa kyrkan har detta bevarats så att dopets infogande i 
påskens död och uppståndelse direkt följs av pingstens under 
genom att Anden förmedlas genom smörjelse med myrraolja. 
Detta sker oavsett den döptes ålder. Därefter får den nydöpte 
också ta emot eukaristins sakrament. Någon särskild konfir-
mation i senare ålder förekommer därför inte i ortodox tradi-
tion.

I västkyrkan blev konfirmationen under medeltiden alltmer 
ett initiationssakrament som förvaltades av biskopen. I konfir-
mationen bekräftades det dop som skett i späd ålder samt den 
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döptes medlemskap i kyrkan. Konfirmationen skedde då oftast 
när de döpta barnen uppnått skolåldern. Förberedelsen för 
konfirmationen bestod av undervisning i kyrkans tro och liv.

Denna tradition finns i dag i den Katolska kyrkan där kon-
firmationen innebär en ömsesidig bekräftelse: konfirmanden 
bekräftar sin tro genom att upprepa doplöftena och biskopen 
bekräftar konfirmanden som fullvuxen medlem i kyrkan ge-
nom handpåläggning, bön och smörjelse med chrisma.

reformationenS kyrkor Ser olika på vad konfirmatio-
nen betyder och vad den innehåller. I flera av de kyrkor där 
man inte döper spädbarn ersätts konfirmationsverksamhet av 
undervisning för ungdomar, som kan leda till tro och dop. I 
svensk luthersk tradition var konfirmationen länge en förbe-
redelse för deltagandet i eukaristin genom katekesundervis-
ning i kristen tro. I konfirmationsgudstjänsten gavs sedan en 
högtidlig försäkran att den konfirmerade hade tillträde till 
nattvardsbordet.

I Svenska kyrkan idag består konfirmationen av en förbere-
delsetid som leder fram till konfirmationsgudstjänsten där det 
som skett i dopet bekräftas och görs levande. Genom bön med 
handpåläggning ges förnyad delaktighet av Andens gåva och 
konfirmanden sänds ut i världen som medarbetare i Guds rike. 

Sedan flera år tillbaka har andelen odöpta deltagare i Svens-
ka kyrkans konfirmationsverksamhet ökat. För dessa ungdo-
mar blir konfirmationstiden i praktiken ofta en undervisning i 
kristen tro och kristet liv som kan leda fram till dop en kort tid 
före konfirmationsgudstjänsten.

Pastorala råd
Inbjudan
Inbjudan till konfirmationsundervisning riktas till den egna 
kyrkans medlemmar. För Svenska kyrkan, som majoritets-
kyrka, är det viktigt att det i inbjudan tydligt framgår vilka den 
riktas till. Detta är särskilt viktigt om inbjudan sker genom 
utskick till hela årskullar ungdomar som bor i församlingen 
eller som är medlemmar.

I religiöst mer blandade förortsområden kan tidig kontakt, 
information och samråd mellan kyrkor och församlingar i när-
området om inbjudningar och om konfirmationsverksamhe-
tens innehåll och innebörd undanröja missförstånd kyrkorna 
emellan. 
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Deltagande
Genom kamrater kan även ungdomar från andra kyrkor och 
samfund komma och vilja vara med i konfirmationsverksam-
heten. Även ungdomar med annan religiös tradition kan av 
samma skäl vilja delta. Det är naturligt att välkomna alla som 
kommer för att vara med oavsett deras bakgrund. 

Det är avgörande att de som bedriver konfirmationsverk-
samheten genom samtal med ungdomarna tidigt får en bild av 
varför de vill delta. Detta gäller inte minst för de deltagare som 
hör till andra kyrkor vare sig dessa erbjuder konfirmations-
undervisning eller inte, liksom för deltagare som är uppvuxna 
med annan religion. Kontakt med föräldrar/vårdnadshavare 
är här nödvändigt för att få deras godkännande av tonåringens 
deltagande i konfirmationsundervisningen. 

Undervisning – gudstjänst – konfirmationsakt
Genom att tydligt beskriva att konfirmationsverksamheten i 
allmänhet består av flera delar som inte måste höra samman 
går det att finna lösningar som fungerar både för den ungdom 
som vill delta och för hans eller hennes föräldrar. Den ena 
delen är undervisningen under konfirmandsamlingarna. Den 
andra är den avslutande konfirmationsgudstjänsten där konfir-
mationsakten med handpåläggning och bön om helig Ande är 
höjdpunkten.

Möjligheten att vara med i undervisningsdelen och dess ge-
menskap, utan att därför från början förpliktiga sig till att delta 
i själva konfirmationsakten, kan öppna för frimodigt deltagande 
av ungdomar från annan kyrka, och även för dem som av olika 
skäl är osäkra på vad konfirmationsverksamheten handlar om.

Deltagande i konfirmationsgudstjänsten
Under konfirmationstiden bör frågan om deltagande i kon-
firmationsgudstjänsten och i dess konfirmationsakt (bön och 
handpåläggning) tas upp med alla ungdomar. Detta är särskilt 
viktigt om de hör till en annan kyrka eller är uppvuxna med 
annan religion. Denna fråga behöver bearbetas vid flera tillfäl-
len i enskilda samtal med ungdomarna, samt även i kontakt 
med deras vårdnadshavare. Ett deltagande i konfirmations-
gudstjänsten förutsätter föräldrarnas medgivande. 

Om den unga vill delta i konfirmationsakten och bli konfir-
merad och föräldrarna inte kan ge sitt medgivande till detta, 
kan en lösning vara att själva konfirmationsakten äger rum 
efter att den som vill konfirmeras fyllt arton år. 
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Kunskap om andra kyrkors synsätt
För att kunna föra samtal i denna fråga behöver de ansvariga 
för konfirmationsverksamheten känna till och klargöra hur den 
kyrka den unga faktiskt tillhör, ser på vad det innebär att delta 
i en annan kyrkas konfirmationsakt. 

När konfirmandverksamhet bedrivs gemensamt av flera 
kyrkor och samfund blir bearbetning av framtida tillhörighet 
särskilt viktig och förutsätter att de ansvariga för sådana eku-
meniska konfirmandgrupper är tydliga med vad själva konfir-
mationsakten innebär och vad deltagandet i denna betyder för 
den enskilde. 

när frågan om eventuellt deltagande i en annans kyrkas 
konfirmationsakt blir aktuell bör följande grundläggande  
synsätt inom olika kyrkotraditioner beaktas:

■■ I Svenska kyrkan får endast den som är döpt och tillhör 
Svenska kyrkan konfirmeras. Det betyder att konfirmander 
som inte är medlemmar, och som vill delta i konfirmations-
akten, måste ansöka om medlemskap innan.

Den som tillhör annan kyrka inom Lutherska världs-
förbundet, eller en kyrka eller ett samfund som Svenska 
kyrkan har ingått ekumeniskt avtal med, kan konfirmeras 
utan att bli medlem i Svenska kyrkan.

■■ För Ortodoxa kyrkan innebär deltagande i konfirmations-
akten i annan kyrka att man därmed lämnar sin egen 
kyrka och blir medlem i den kyrka där man konfirmerats. 
Återvändande till Ortodoxa kyrkan kan ske genom bikt.

Inom den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige påverkar 
dock inte deltagande i annan kyrkas konfirmationsakt 
medlemsstatusen i den egna kyrkan.

■■ För katoliker sker konfirmationen inom Katolska kyrkan. 
Att delta i konfirmationsakten i en annan kyrka innebär att 
den konfirmationen inte är giltig i Katolska kyrkan.

■■ Många frikyrkor inbjuder ungdomar till bibelundervisning 
som ibland kallas konfirmation. För de flesta deltagarna 
blir detta i praktiken en undervisning i kristen tro och 
kristet liv som kan betyda bekräftelse av tro och leda till 
dop.

Equmeniakyrkan erbjuder konfirmation och betonar 
konfirmationsläsningen som en fördjupning i kristen tro 
och själva konfirmationsakten som förbön och sändning 
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på fortsatt vandring i kristen tro. Man måste inte vara döpt 
för att konfirmeras i Equmeniakyrkans församlingar.

Ungdomar med annan religiös bakgrund
för den deltagare i konfirmationsverksamheten som är av 
annan religiös bakgrund kan konfirmationstiden bli en förbe-
redelse för dop och därmed medlemskap, följt av konfirmation. 

Här är samtalen med den deltagande tonåringen och med 
hans eller hennes vårdnadshavare särskilt viktiga tillfällen 
för att klargöra vad en ung människas övergång till kristen 
tro innebär. I detta är det angeläget att både den enskildes och 
familjens perspektiv vägs in, och även den mottagande försam-
lingens ansvar för sin nya medlem.

ingen har någonsin sett Gud. men om vi älskar varandra är alltid 
Gud i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss 
sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.

(1 Joh 4:12-13)
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K APITEL 4

Vigsel

Situationen i dag 
äKtEnSKapEt Har GEnom historien sett olika ut och har 
ingåtts av olika skäl. I vår tid ingår de flesta äktenskap för 
att de vill leva sitt liv med en människa som de älskar och 
vill bilda familj med. Samtidigt har familjebilden förändrats 
mycket i vårt samhälle på senare tid. Skilsmässor och omgiften 
har ökat, samboförhållanden är vanliga och många människor 
har därför levt i två eller flera förhållanden. Som en följd av 
detta har nya konstellationer skapats som påverkar både vuxna 
och barn. Och så har Sveriges riksdag, liksom andra länders 
parlament, fattat beslut om att människor av samma kön kan 
ingå civilrättsligt äktenskap. 

Att ingå äktenskap är också en juridisk överenskommelse, 
men huvudsakligen mer än så. Vigseln har rättsverkan och  
därför är det viktigt att vara införstådd med de rättsliga frågor-
na kring äktenskap i andra trostraditioner och i andra länder.  
Det kan gälla människor som inte är svenska medborgare  
eller planerar att leva utomlands efter äktenskapets ingående. 
Frågor som rör vigselns giltighet varierar från land till land, 
från kyrka till kyrka och från kultur till kultur och kan kräva 
kontakt med varje lands ambassad här i Sverige; vissa kulturer 
i vårt land följer egna traditioner när det gäller äktenskap och 
relationer inom familjen. 

dESSa omStändiGHEtEr KräVEr uppmärksamhet och 
tydlighet från kyrkornas sida för att bättre kunna utforma och 
förklara sin uppfattning om äktenskapet. Andra faktorer som 
påverkar kyrkornas praxis när det gäller äktenskapet är till 
exempel sekulariseringen och en allmän skepsis mot organi-
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serad religion liksom en tendens att ifrågasätta auktoriteter 
och regler knutna till en viss religion. Vidare har det utvecklats 
en helt ny syn på människans inställning till att ingå löften 
för livet och slutligen är det uppenbart att globaliseringen och 
kontakter med andra delar av världen också påverkar kyrkor-
nas praxis.

Allt detta påverkar den enskildes identitet och självkänsla 
som troende. Den som inte är hemma i en kyrkotillhörighet, 
eller har en vag uppfattning om sin religiösa identitet, kan ha 
svårt att uppskatta andras klara och tydliga uppfattning om 
vem de är inför Gud. I vissa kulturer är familjens eller släktens 
identitet viktigare än individens. Här i Sverige, med dess ut-
präglade individualistiska kultur, kan detta ställa till problem i 
äktenskapet. Det är nödvändigt att den som reflekterar över att 
gifta sig försöker lära känna sig själv, och vad som påverkar ens 
personlighet och vad detta betyder.

Teologiska överväganden
De olika kyrkornas uppfattning om äktenskap

■■ Enligt ortodox praxis är samtycke och löften nödvändiga 
men inte tilltäckliga förutsättningar för äktenskapets 
sakrament. Förvaltad av Ortodoxa kyrkan kan det fullbor-
das först genom att prästen i Treenighetens namn förklarar 
makarna sammanvigda och kröner dem, och i förlängning-
en genom makarnas gemensamma deltagande i eukaristin. 
I konsekvens med denna grundsyn kan ett sakramentalt 
äktenskap endast ingås mellan två ortodoxa personer.

■■ I den katolska traditionen räknas äktenskap som sa-
krament. De för sakramentet konstitutiva elementen är 
deklarationerna från kontrahenterna, förutsatt att de är 
döpta och vill, eller åtminstone inte vägrar, dela kyrkans 
sakramentala liv. I konsekvens med grundsynen måste inte 
en präst leda vigseln; det kan numera även en diakon göra 
eller – med särskilt tillstånd – en lekman.

De ömsesidiga löftena om trohet under livets alla väx-
lingar samt synen på äktenskapet som ett heligt förbund, 
”en avbild av Kristi förening med kyrkan”, är orsaken 
till att äktenskapet i princip är oupplösligt i katolsk och 
ortodox tradition. En katolik som ingår äktenskap utanför 
Katolska kyrkan eller utan att uppfylla Katolska kyrkans 
krav på dispens är inte giltigt vigd.
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■■ I reformationens kyrkors tradition är kontrahenternas 
samtycke och offentliga löften nödvändiga och tillräckliga 
element för att ingå äktenskap. Vigseln är giltig oavsett 
om det ingåtts i borgerlig eller kyrklig ordning. En kyrklig 
vigsel innebär att makarna i kyrkans gemenskap får del av 
Guds ord, välsignelse och förbön. Kyrklig välsignelse över 
borgerligt ingångna äktenskap förekommer också, inte 
bara i kyrkor som saknar vigselrätt. Några kyrkor viger 
enkönade par. Omgifte efter skilsmässa tillåts i allmänhet.

Pastorala råd
det är viktigt att vara medveten om äktenskapets mänsk-
liga och pastorala aspekter för alla par och särskilt för de par 
som gifter sig över religiösa och kulturella gränser. Kunskap 
om äktenskapssyn i de olika kristna traditionerna och de olika 
religionerna är absolut nödvändigt. I Sverige har vi nu många 
medborgare som har invandrat eller är barn till invandrare. 
Deras traditioner är inte alltid desamma som den västerländ-
ska traditionen när det gäller ingåendet av det äktenskapliga 
livet. Att fördjupa sin kunskap på detta område är nödvändigt 
för alla som arbetar med vigsel och äktenskap i kyrkorna. 
Vigsel över religiösa gränser eller även mellan olika kristna 
kulturer kräver därför en gedigen förberedelse.

Kunskap
det är nödvändigt för paret att tala med varandra och lära 
om varandras tro och traditioner, och att söka denna kunskap 
från pålitliga och utbildade källor. Kulturen spelar en stor roll 
i religionens utövning och uttryck och kulturella skillnader 
är ofta klarare och mer utmanande än skillnaderna i uppfatt-
ningen om äktenskapet. Vem beslutar över vilken vigselrit som 
kommer att användas? Är det den som är hemma i kulturen 
där vigseln äger rum?

För att parterna ska förstå varandra bättre är det bra att i 
början av relationen ömsesidigt söka kunskap om den andres 
religiösa tradition. Detta kan göras på olika sätt, till exempel 
genom besök i kyrkor, synagogor, tempel eller moskéer, läsning 
av texter, samtal med företrädare för varje religion och genom 
kontakt med interreligiösa grupper. 

Samtalet mellan vigSelförrättare och brudpar ska 
handla om vad ett liv tillsammans i ett äktenskap betyder. 
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Om båda parter är praktiserande i var sin kyrka eller religion 
är det viktigt för de blivande makarna att före äktenskapets in-
gående försöka förutse de val som måste göras och resonera om 
olika lösningar. Om bara den ena av parterna är religiöst prak-
tiserande kan man inte ta för givet att den icke-praktiserande 
skulle sakna religiösa känslor eller inte tro på någonting alls.

Om ingen av parterna är religiöst praktiserande är de kanske 
inte medvetna om vilka problem som kan uppstå i ett inter-
religiöst äktenskap. Parterna behöver vara medvetna om 
kulturella seder och deras betydelse kring stora högtider som 
till exempel jul och påsk. Det har visat sig att de rymmer en 
stark emotionell laddning och att spänningar lätt uppstår om 
de ifrågasätts. 

Övertyga paret att söka hjälp när de behöver det utan att 
skämmas för det. Det görs bäst som en del av förberedelsen för 
vigseln. Det är viktigt att ämnen som konflikter och konflikt-
hantering, olika sorters problem som kan uppstå, till exempel 
relation till svärföräldrar och familj samt skilsmässa tas upp 
till diskussion med paret.

Att bo tillsammans utan att gifta sig är kulturellt accepterat 
i många länder i Europa. Många par uppfattar detta tillstånd 
som en nödvändig förberedelse för äktenskap. 

Religionsfrihet
FriHEt till ocH frihet från religionsutövning är en rättighet 
i Sverige sedan 1 januari 1952. I Sverige innebär religionsfrihe-
ten frihet för den enskilde individen att praktisera sin religion 
så länge detta inte strider mot svensk lag. I vårt land tar vi 
denna frihet för given, men uppfattningen om vad frihet är va-
rierar mellan olika religioner och kulturer. Därför är det viktigt 
för paret att sätta sig in i detta innan de gifter sig, särskilt om 
de kommer från länder där en religion dominerar. Friheten kan 
vara ett svårt begrepp att förstå för människor eftersom det 
finns många olika tolkningar av denna verklighet. 

Realistiska råd
det kan finnaS outtalade förväntningar som paret har på 
varandra och som kan vara orealistiska. Det stöd de behöver 
måste vara realistiskt och väl grundat i den verklighet de lever 
i. Faktorer som kan spela roll är till exempel stöd från den reli-
giösa gemenskapen – dess gudstjänst- och böneliv. Det är vik-
tigt med en noggrann förberedelse av själva vigselceremonin, 
där vigselförrättaren är lyhörd för brudparets önskemål och 
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kan avgöra huruvida dessa är förenliga med den givna ordning-
en eller inte. Även kontakt med andliga ledare i församlingen 
både före och efter vigseln kan vara önskvärd. Församlingen 
har ett ansvar för paret i fortsättningen. Detta kan göras på 
olika sätt: Hembesök av präst eller pastor. Man kan anteckna 
parets uppfattning under förberedelsen av vigseln och senare 
ta upp den med paret. Kanske finns det ett system med mentor-
par som ger stöd och råd. Och slutligen kan man tänka sig en 
ordning för förnyelse av vigsellöftena i församlingen.

■■ Familjesyn
Frihetsaspekten är central för äktenskapets ingående. 
Även i Sverige förekommer fall av tvångsäktenskap, vilket 
är emot lagen. Den enskildes integritet och frihet i val av 
partner måste ovillkorligen respekteras. 

■■ Konversion
Att konvertera till en annan religion eller en annan kyrka 
för att kunna gifta sig är ett stort steg att ta. Detta kräver 
ett moget övervägande. Det innebär ett livslångt enga-
gemang och kanske en ändring av identiteten som en 
oundviklig konsekvens. I äktenskapet kan man inte längre 
tänka som en individ och endast för sig själv utan man 
måste alltid ta i beräkning den andre. Den som konverterar 
förlorar en del av sin tidigare identitet och ingår i ett nytt 
sammanhang. Detta kan bara ske av fri vilja och inte under 
någon press.

Enligt strikt ortodox kanonisk ordning instiftas äkten-
skapets mysterium endast mellan ortodoxa par. Det har 
att göra med att äktenskapet relaterar till eukaristin, både 
brudgummen och bruden behöver vara ortodoxa för att 
ta del av mysteriet (sakramentet) så att äktenskapet blir 
fullbordat. Enligt en mera pastoralt generös praxis kan 
ortodox vigsel förrättas mellan en ortodox och en icke-
ortodox kristen, mera som ett pastoralt tillmötesgående. 
Detta just bland annat för att inte framtvinga konversion 
av en part för äktenskapets skull. Ett sådant äktenskap är 
inte eukaristiskt och ses inte kyrkligt fulländat i tid och 
rum. Dess fulländning dröjer till tidens slut.

■■ barnens religiösa identitet 
Till de viktiga frågorna som varje par måste diskutera före 
vigselns ingående är: När vi får barn, kommer vi att låta 
döpa dem? I vilken kyrklig tradition? Vad krävs för att 
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komma fram till ett gemensamt beslut? Vad betyder dopet 
för dem själva? Ett samtal med företrädare för de olika 
kyrkor som paret tillhör är nödvändigt. Par som är troende 
och praktiserande i var sin kyrka behöver ofta hjälp i 
denna fråga. De kan alltid ta kontakt med andra par som 
befinner sig i samma situation och höra hur de har bestämt 
sig för att göra.

Denna diskussion måste börja långt innan det första 
barnet är fött. Detta kan bli komplicerat för par som 
kanske upplever en press på sig från familjen eller släkten, 
men kanske också från församlingen.

deSSa råd tar sin utgångspunkt i det faktum att äkten-
skapets perspektiv är livslångt. Därför understryks vikten av 
samtal och noggranna förberedelser för de blivande makarna. 
Samtidigt är det angeläget att påminna om att äktenskapet 
syftar till att de som lovar varandra kärlek och trohet ska få ett 
gott och glädjefullt liv tillsammans.

Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.
(Joh 10:10)
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K APITEL 5

Begravning

Situationen i dag 
de allra fleSta begravningar i Sverige förrättas sedan lång 
tid tillbaka inom Svenska kyrkan. Sedan Katolska kyrkan och 
frikyrkorna etablerades sköter dessa själva begravningar av 
sina medlemmar. Under de senaste femtio åren har många 
andra kristna samfund och kyrkor både från öst och väst 
tillkommit och utgör en viktig del av dagens mångreligiösa och 
multikulturella Sverige. 

Alla kristna kyrkor och samfund begraver sina egna medlem-
mar. Ändå möter man då och då önskemål om begravningar 
över samfundsgränserna då frågan om ”vilka som kan begrava 
vem” aktualiseras. Det finns olika skäl till detta. Kanske har 
den avlidne varit gift med någon som hör till annan kyrka eller 
på annat sätt hade släktskap med eller en relation till en person 
som tillhör annan kyrka eller samfund. Ett annat skäl kan vara 
att vissa önskar att begravningen förrättas i en annan kyrka 
eller hos ett annat samfund. Att många ungdomar i kyrkor som 
i sin gudstjänst använder språk som bara talas i kyrkan ofta 
inte fullt ut kan förstå dessa, kan vara en orsak till att man vill 
ha begravningen i en annan kyrkas tradition. Ett annat skäl 
till detta kan vara att ungdomar inte heller alltid känner för 
sina kyrkliga traditioner och kan tycka att kortare och enklare 
gudstjänster i andra kyrkor är mer tillgängliga. Det finns också 
migranter som inte har kontakt med sin kyrka, eller vars kyrka 
inte finns i landet, och som därför kan vända sig till en annan 
kristen kyrka när det gäller begravning. 

Till bilden hör också att det kan finnas troende – även 
präster – som med stor skepsis ser på begravningar som sker 
utanför den egna församlingen. Framför allt gäller detta be-
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gravningar som kan äga rum i Svenska kyrkans församlingar 
efter att anhöriga till en avliden som hörde till annan kyrka – 
eller annan religion, eller ingen religion – framfört önskemål 
om begravning. 

Det är därför angeläget att kyrkorna bearbetar denna fråga 
och finner en praxis som gagnar alla och gör det enklare för 
människor som har band till mer än en kyrka eller ett samfund 
att ordna en passande begravning för sina anhöriga.

Teologiska överväganden
begravningar med deraS olika traditioner är en viktig del 
av de kristna samfundens liv. Alla ger en stor plats för att hedra 
de avlidna. Själva begravningsgudstjänsten handlar om att 
lägga den avlidnes kropp till vila, lysa frid över den döde och 
överlåta honom eller henne i Guds händer. Att begravningen 
inte är ett sakrament i någon kyrka underlättar för kristna 
från olika kyrkor och samfund att kunna delta i varandras 
begravningsgudstjänster. Det som skiljer sig i gudstjänsterna 
är i stort sett liturgiska texter och traditioner. I begravningen 
aktualiseras eskatologin och livet efter döden. Många kyrkor 
och samfund använder vid begravning orden ”av jord har du 
kommit, jord ska du åter bli” eller liknande.

■■ Katolska kyrkan: Vid begravningen överlämnar kyrkan 
den avlidne i Skaparens händer och ber att Jesu död och 
uppståndelse ska fullbordas i den avlidne som Gud har 
skapat till sin avbild och bestämt till evigt liv. Hela guds-
tjänsten är en förbön för den avlidne. Begravningen inleds 
i kyrkan med en mässa eller ordets gudstjänst och avslutas 
med avskedstagandet, där den avlidnes kropp hedras med 
vigvatten som påminner om dopets vatten och med rökelse 
som påminner om bönen. Därefter fortsätter liturgin vid 
graven och nedsänkningen av kistan. Begravning utan 
mässa kan förrättas av en diakon. Då begravningen inte är 
sakrament kan präst eller pastor från andra kyrkor delta i 
begravningsgudstjänsten som då firas ekumeniskt. Kreme-
ring är tillåten i Katolska kyrkan. 

■■ Ortodoxa kyrkan: Begravningen i ortodox tradition 
hämtar sin kraft från trosbekännelsens ”jag förväntar de 
dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv”. 
Därför har kyrkan, som en moder, till uppgift att ledsaga 
sina andliga barn från deras jordiska pilgrimsvandring och 
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överlämna dem i Guds händer. Begravningsgudstjänsten 
är en högtidlig förbön om att den proklamerade och åter-
uppväckte Kristus ska återuppväcka den avlidne och låta 
honom eller henne ärva Guds rike. Denna bön är enträgen 
och anropar Guds moder Marias och de heligas förbön. 
Hela gudstjänsten sjungs, den dödes kropp smörjs med 
helig olja och hedras högtidligen med rökelse.

I den Syrisk-ortodoxa kyrkans liturgi kallas begravning-
en för ”ufoyo” (svepningen) eller ”luvoyo” (ledsagningen). 
I bysantinsk ortodox tradition läggs en ikon i den avlidnes 
hand och olja kan gjutas över kistan efter nedsänkningen i 
graven. Ortodoxa kyrkan begraver endast sina egna med-
lemmar. Av pastorala skäl kan präst eller pastor från andra 
kyrkor medverka i gudstjänsten. Kremering är inte tillåten 
i Ortodoxa kyrkan.

Vid slutet av begravningen delas det ut bröd och/eller 
vete till de närvarande för att lysa frid över den avlidne. 
Åminnelsegudstjänster för den avlidne firas i samband 
med tredje, nionde och fyrtionde dagen, samt på årsda-
gen av dödsfallet. I samband med en familjemedlems död 
donerar de anhöriga ofta stora summor till församlingen 
och de fattiga. 

■■ Svenska kyrkan: I begravningen aktualiseras den avlidnes 
jordeliv, dödens faktum och livet efter döden. Begrav-
ningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den 
avlidne, där kroppen läggs till vila, frid lyses över den döde 
och själen överlåts till Guds omsorg och kärlek. Kremering 
är sedan länge vanligare än jordbegravningar. 

Begravning av avlidna som inte tillhör Svenska kyrkan 
kan undantagsvis utföras av pastorala skäl. En sådan be-
gravning – liksom varje begravning som förrättas av präst 
i Svenska kyrkan – sker enligt Svenska kyrkans ordning. 
Om den avlidne tillhör annan kyrka och önskemål finns 
om att begravningen sker i Svenska kyrkan, skall om möj-
ligt den andra kyrkans präst kontaktas för att förbereda en 
gemensam begravning. Denna kan då ske enligt den andra 
kyrkans ordning, med medverkan av präst från Svenska 
kyrkan, eller enligt Svenska kyrkans ordning med medver-
kan av präst eller pastor från den andra kyrkan, eller enligt 
Svenska kyrkans ordning utan medverkan av annan präst 
eller pastor.

Svenska kyrkan kan även efter prövning av försam-
lingens kyrkoherde begrava människor av annan tro om 
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det finns önskemål om detta från den avlidne själv och de 
anhöriga är införstådda med detta. En sådan begravnings-
gudstjänst sker enligt Svenska kyrkans ordning, och kan 
innehålla texter eller böner från den andra religiösa tradi-
tionen, så länge dessa inte strider mot Svenska kyrkans tro 
och tradition.

■■ Frikyrkorna: I de flesta frikyrkor är begravningen en över-
låtelse av den avlidne i Guds händer. Begravningsguds-
tjänsten innehåller sång, musik, förbön och tal om döden 
och kristna hoppet. Vid överlåtelsen av den avlidne läggs 
tre blommor alternativt tre skovlar mull eller säd på kistan 
därefter lyses frid över den döde. Med orden ”i väntan på 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv överlämnas den 
avlidne i Guds barmhärtiga händer”. Frikyrkopastorer kan 
delta i ekumeniska begravningsgudstjänster.

 

Pastorala råd
det finnS goda förutsättningar för att kristna samfund 
och kyrkor kan samarbeta inom detta område. Eftersom alla 
traditioner är öppna för samverkan vid begravningar kan 
präster och pastorer i Svenska kyrkan, frikyrkorna och i de 
katolska och ortodoxa kyrkorna, i varje enskilt fall hitta goda 
lösningar för samarbete i begravningsgudstjänsten. Oftast 
sker då begravningen enligt en kyrkas ordning där präster och 
pastorer från andra kyrkor medverkar. Detta förutsätter samtal 
och samråd med alla berörda innan begravningen äger rum där 
omsorgen om de sörjande och respekten för den avlidne står i 
centrum.

Samarbete i samband med begravningar kan även bära 
ekumenisk frukt, genom att kristna från olika kulturer lär 
känna varandra och finner glädje och gemensamt engagemang 
i varandras gudstjänstsriter och traditioner.

mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 
Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och 
ingen skall rycka dem ur min hand.

(Joh 10:27-28)
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Samtalsfrågor
gör tillSammanS upp en plan för hur ni vill arbeta med 
materialet. Förslagsvis träffas gruppen fem träffar à två studie-
timmar (det vill säga en och en halv timme). En träff per tema. 

Ett öppet och respektfullt förhållningssätt har redan beto-
nats. För att ytterligare bidra till ett öppet och lärande samtal 
kan ni komma överens om några saker:

■■ Det personliga ni delar stannar i gruppen.

■■ Det är okej att uttrycka tankar och att ändra sig.

■■ Den som vill har rätt att vara tyst.

■■ Alla bidrar med sitt perspektiv och tar del av och respekte-
rar andras perspektiv.

utSe en SamtalSledare som håller i samtalsstrukturen och 
tiden så att alla får utrymme och allas erfarenheter tas tillvara. 
Det kan vara en och samma samtalsledare varje gång eller 
också turas ni om. 

Till varje tema finns förslag på samtalsfrågor att utgå ifrån 
och som en hjälp att komma in i materialet. Välj bland frågorna 
utifrån var det finns mest engagemang.

Börja gärna samtalet med en inledande runda där var och en 
får möjlighet att dela några tankar och funderingar som man 
bär med sig utifrån det aktuella temat och frågeställningar. Det 
är möjligt att passa, att låta ordet gå vidare. I rundan talar var 
och en utan att bli avbruten. Det är ett tillfälle att träna på att 
lyssna och på att ta in olika perspektiv. 

Studiecirkeln Sker i samarbete med Studieförbundet Bilda, 
www.bilda.nu eller Sensus studieförbund, www.sensus.se  
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Dop
1. Samtala om dopets betydelse och mening. Beskriv för var-

andra de doptraditioner som ni representerar. Samtala om 
vad som skiljer och vad som förenar. Hur ser församlingar-
nas doppraxis ut och vilken teologi uttrycker detta? Vad är 
lätt att förstå och vad är svårt?

2. Då och då möter vi i församlingarna par som tillhör olika 
kyrkotraditioner. För dem blir frågan i vilken tradition de 
skall låta döpa och uppfostra sina barn viktig. Ibland låter 
man döpa vartannat barn i respektive tradition.

En del föräldrar väljer den tradition där man är mest 
aktiv eller som man tror kan erbjuda bäst kristen fostran 
för barnen. Ibland innebär valet stora konsekvenser, ibland 
inte.

Vilka råd kan församlingarna ge? Vilka skäl kan det fin-
nas att rekommendera någon att uppfostra sina barn i en 
annan tradition? 

3. Vilka är era tankar kring barndopet som ett uttryck för 
Guds förekommande nåd respektive det baptistiska dopet 
som den döptes bekännelse och bekräftelse på sin person-
liga tro? Om du tillhör ett samfund som praktiserar det 
baptistiska dopet – tar er församling emot barndöpta som 
fullvärdiga medlemmar? Varför? Varför inte?

4. Samtala kring dop, dopbekräftelse och dopförnyelse.  
Vilka erfarenheter finns av dopbekräftelse och dopförny-
else? I Katolska kyrkan förnyas doplöftena som en del av 
påsknattens liturgi, vilket också är vanligt inom Svenska 
kyrkan.

Ortodoxa kyrkan har en stark liturgisk betoning av dopet 
såsom omvandlande människan och hela skapelsen, både i 
samband med Theofania (Kristi dop) och påskafton. 

På vilket sätt kan detta stärka respekten för barndopet 
hos dem med baptistisk dopsyn? 

5. De flesta kyrkor erkänner enligt ekumeniska överens-
kommelser andra kyrkors dophandlingar som sker i den 
treenige Gudens namn enligt fornkyrklig tradition, det vill 
säga i ”Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.
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Även andra dopformler kan förekomma, även om det inte 
är tillåtet i någon kyrkotradition. Vilka komplikationer kan 
detta innebära? Hur hanterar man detta på ett pastoralt 
trovärdigt sätt?

6. Förhållandet mellan dop och medlemskap är en viktig 
fråga, som dock inte alltid har en tydlig praxis. Hur ser ni 
på detta? Och hur kan ni arbeta för större tydlighet mellan 
församlingarna och som stöd för den enskilda människan?

Eukaristi
1. Eukaristin är framför allt enhetens sakrament. Att Orto-

doxa kyrkan och Katolska kyrkan inte har nattvardsgemen-
skap med reformationens kyrkor – är det i första hand en 
sorg eller en drivkraft för arbete för enhet för dig?

Vad bottnar Ortodoxa kyrkans och Katolska kyrkans 
syn på gemensamt nattvardsfirande i teologiskt? Hur kan 
samtal om skillnaderna i synen mellan olika kyrkor leda till 
större förståelse och därigenom djupare gemenskap?

2. I dag tillämpar de flesta av reformationens kyrkor öppet 
nattvardsbord. Samtala om vilket ansvar som de kyrkorna 
har i relation till gudstjänstdeltagare från en annan tradi-
tion.

3. I texten beskrivs hur orientaliska kristna (ortodoxa och 
katoliker) ibland deltar i lutherska och frikyrkliga försam-
lingars nattvardsgemenskaper. Detta har naturligtvis olika 
orsaker, men kan få kyrkorättsliga konsekvenser för den 
enskilde. Hur hanterar man detta på ett klokt och pastoralt 
sätt med respekt för de olika kyrkotraditionerna?

4. Hur vill ni stödja familjer där familjemedlemmar tillhör 
olika kyrkor som inte har nattvardsgemenskap med varan-
dra?
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Konfirmation
1. Samtala om vad konfirmationen betyder i de olika kyrkotra-

ditionerna. För Ortodoxa och Katolska kyrkan är konfirma-
tionen med myrrasmörjelsen respektive chrismasmörjelsen 
ett sakrament. För några av reformationens kyrkor innebär 
konfirmationen att man bekräftar sitt dop, medan andra ser 
konfirmandundervisningen som en kristendomsskola. Hur 
ser ni på detta och hur gör ni?

2. Är det vanligt att ungdomar med annan kyrkotillhörighet 
söker sig till ert konfirmandarbete? Hur hanterar ni det? 
Eller kommer ungdomar i er kyrkotradition och söker råd 
därför att de önskar delta i en annan kyrkas konfirmand-
arbete? Hur hanterar ni detta?

 
3. Samtala om hur man med respekt för andra kyrkotraditio-

ners syn och praxis av konfirmation kan möta ungdomar 
från andra kyrkotraditioner.

4. Dokumentet antyder att ungdomar kan följa själva konfir-
mandundervisningen och avstå från konfirmationsakten. 
Detta kan gälla såväl ungdomar från andra kyrkliga tradi-
tioner som ungdomar från andra religioner och ungdomar 
som är intresserade av livsfrågor utan att vara troende. Hur 
fungerar detta i praktiken? 

Vigsel
1. Synen på äktenskapet varierar stort i de olika traditionerna. 

Medan det är ett sakrament i både Katolska och Ortodoxa 
kyrkan ser reformationens kyrkor det som en skapelseord-
ning där en borgerlig vigsel har samma giltighet som en 
kyrklig. Därför räcker det med en kyrklig välsignelse över 
ett borgerligt ingånget äktenskap om paret så önskar.

I Ortodoxa kyrkan kan ett sakramentalt äktenskap 
endast ingås mellan två ortodoxa personer. Samtala om 
äktenskapets betydelse utifrån era respektive kyrkotradi-
tioner.
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2. Hur kan man pastoralt stödja par som ingår äktenskap och 
tillhör olika kyrkotraditioner? Hur förbereder ni par som 
önskar vigas över samfundsgränserna? 

3. Viktiga frågor i vigselförberedelsen är den enskildes fri-
villighet och äktenskapets oupplöslighet. Hur hanterar ni 
detta pastoralt i kontakten med brudparet?

4. Kyrkorna betonar äktenskapets kyrkliga gemenskapskarak-
tär och sociala funktion. Detta är som antyds i texten även 
en kulturell fråga. Hur ser ni på detta? 

Begravning
1. Samtala om skillnader och likheter i synen på begravnings-

riten och hur det uttrycker hur vi tänker kring vad som 
händer efter döden?

2. Begravningen är inte i någon kyrklig tradition ett sakra-
ment, vilket öppnar för en god samverkan mellan olika 
kyrkotraditioner. Vilka erfarenheter och tankar finns det 
i gruppen av samverkan över samfundsgränserna när det 
gäller begravningsgudstjänsten? Dela med varandra. 

3. Hur kan man praktiskt utforma en begravningsgudstjänst 
med inslag från skilda kyrkotraditioner? Själva överläm-
nandet av den döde följer strukturen i den kyrkotradition 
som är ”värd” för begravningsgudstjänsten. Men friheten är 
stor när det gäller övriga delar av gudstjänsten.
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