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FÖRORD

Equmeniakyrkan om äktenskap, 
vigsel och diskriminering

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2021 beslöt att motverka 
all diskriminering och verka för jämlikhet och likabehandling. 

Det är i linje med vad som tidigare sagt i policy för fred, 
mänskliga rättigheter och omställning.      

Där står att vi vill motverka diskriminering och verka för Jämlikhet 
mellan människor och folk samt rättvis och likabehandling av alla inför 
lagen. Kyrkokonferensen behandlade frågan om diskriminering utifrån 
två motioner och förslag om beslut att Equmeniakyrkans samtliga 
församlingar ger rum för vigsel av par med samma kön som ett steg för 
att vara en än mer inkluderande kyrka. 

Vi är smärtsamt medvetna om hur kyrkliga miljöer har upplevts 
utestängande på grund av undervisning och praktiker. Det beklagar 
vi och vill arbeta för att så inte sker. Med tanke på den utsatthet hbtq-
personer levt och lever i behöver vi tydligt visa att vi står upp för att hbtq-
personer har en självklar plats i våra församlingar.

När det gäller äktenskapssyn vet vi att det inte råder enighet kring 
vem som kan vigas, vare sig i församlingar eller mellan församlingar. 
Equmeniakyrkan lever med en dubbel äktenskapssyn, dels en teologisk 
hållning som menar att äktenskapet är exklusivt för man och kvinna 
och dels en teologisk hållning där äktenskap också omfattar par av 
samma kön. Därmed ställs krav på kyrkans gemenskap vad gäller dialog, 
tålamod och respekt. Vi är överens om att motverka diskriminering. Vi 
är också medvetna om att alla församlingar och vigselförrättare inte 
är överens om att äktenskapet kan omfatta alla relationer. Det är vad 
vi har att förhålla oss till. Som ledare i kyrkan är vi satta att hålla ihop 
kyrkan. Vi sätter enheten i Kristus högt, högre än enighet i teologi. Men 
enheten måste vara inkluderande och värna att människor inte far illa. 
Därför välkomnar vi beslutet från kyrkokonferensen 2021 som tydliggör 
den hållning vi arbetar utifrån: att ta avstånd från diskriminering i alla 
församlingar och att verka för inkluderande miljöer. 
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I Equmeniakyrkans teologiska grund finns inte någon beskrivning 
av kyrkans syn på äktenskap. Inte heller om könsneutrala äktenskap 
eller hållning i frågor om hbtq. Däremot har en praxis vuxit fram och 
kyrkohandboken har antagits med en könsneutral vigselordning. I 
antagning av pastorer och diakoner ställs inte frågan om den sökandes 
egen sexuella läggning, vilket är en praxis som är inkluderande och som 
säger att vi som kyrka tar emot personer i ordinerad tjänst oavsett sexuell 
läggning. Däremot ställs frågor om dopsyn och syn på könsneutral vigsel 
i antagningssamtal för att få en insikt i den sökandes reflektionsförmåga 
och vilja till att motverka diskriminering.

Äktenskap
Equmeniakyrkan betonar att äktenskapet är en ömsesidig viljeakt 
och att dess syfte är att bevara och fördjupa varandras kärlek, dela 
varandras liv i medgång och motgång, samt att vara trogna mot 
varandra och att utvecklas tillsammans i närhet och lyhördhet för 
varandra. Begreppen kärlek, ömhet och trohet är grundläggande 
genom handbokens vigselordning, i ord, böner och löften. Äktenskapet 
är liksom alla gemenskaper också en plats där efterföljelsen till Jesus 
uttrycks och kan fördjupas. Vigselgudstjänsten är en del av församlingens 
gudstjänstliv oavsett om vigseln äger rum i församlingens kyrka eller 
inte. Vigselbehörigheten innehas av pastorer i Equmeniakyrkan. Om 
församling och pastor har olika syn på vem som kan vigas behöver samtal 
föras för att hitta en samsyn i praxis kring vigselgudstjänster, i respekt för 
varandras teologiska övertygelser. 

Enhet i mångfald 
Teologisk grund uttrycker att Equmeniakyrkan och församlingarna hör 
samman och lever i ett ömsesidigt beroende av varandra. I solidaritet 
och gemensamt ansvar delas kallelsen till tjänst i världen (art 13 i 
teologisk grund). Det ömsesidiga beroendet ställer krav på lyhördhet och 
samtal. Församlingars vägval och beslut påverkar hela gemenskapen 
eftersom Equmeniakyrkan är en kropp, en sammanhållen enhet, där 
varje del hör samman. Equmeniakyrkan som kyrka har att förvalta det 
gemensamma vilket innebär att i ömsesidighet, lyhördhet och varsamhet 
leda kyrkan i den kallelse Gud ger. Församlingars mångfaldiga uttryck 
och gudstjänstliv har vi valt att se som en tillgång och rikedom. Samtidigt 
ställs krav på hög tolerans när vi värnar mångfald, och följdfrågan blir 
hur brokig mångfalden kan vara. Det som förenar och håller samman är 
att vi tillsammans följer Jesus Kristus som är huvudet för kroppen som är 
kyrkan. Därför tror vi att det är möjligt att hålla samman som gemenskap 
med olika tolkningar och praxis när det äktenskap. Ja, det är till och med 
vår kallelse att visa på enhet i en splittrad värld. Vi tror att det är möjligt 
att leva tillsammans med en dubbel äktenskapssyn i vår kyrka och på 
samma gång motverka all diskriminering. 
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Inkluderande församlingar
Equmeniakyrkans vision är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus 
Kristus förvandlar mig, dig och världen. Att vara en kyrka för hela livet 
uttrycker en önskan om att vara en inkluderande kyrka där alla kan känna 
sig trygga och välkomna oavsett sexuell läggning och könsidentitet. 
Hur vi bjuder in till vigsel och hur vi ser på äktenskap är bara ett av 
flera områden att reflektera över för att vara en välkomnande kyrka 
för hela livet. Till församlingar som söker stärka sin identitet i att vara 
inkluderande finns detta material att använda för samtal. Vi önskar att 
det ska bli en hjälp till att skapa trygga och välkomnande miljöer. En del 
församlingar har fört samtal och fattat beslut om äktenskapsyn, andra 
inte. Gemensamt för oss alla är att vi behöver reflektera över hur vår 
gemenskap uttrycks och vem som kan känna sig välkommen. 

Vi längtar efter att fler ska vara med och dela evangeliet med oss – därför 
är det angeläget att samtala om hur vi kan undvika diskriminering på 
grund av sexuell läggning och könsidentitet i våra församlingar. Vi ber 
för goda, utforskande, konstruktiva och respektfulla samtal och beslut. 
Använd de delar av materialet som är er till hjälp och hämta stöd hos 
personer ni har förtroende för. De som förberett texterna har bidragit 
med längtan att bidra till goda samtal – till detta måste den vishet ni 
själva har i församlingarna läggas.
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