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1. Inledning 

Svenska kyrkan har det senaste århundrandet haft väldigt goda förbindelser med 

andra kristna samfund internationellt och man var drivande i arbetet att starta 

Lutherska världsförbundet som bildades i Lund 1947 samt den internationella 

samarbetsorganisationen Kyrkornas Världsråd. Svenska kyrkan har haft god 

kontakt med den Etiopiska evangelisk-lutherska kyrkan Mekane Yesus, som till 

stor del har sitt ursprung kopplat till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), 

vilket är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Genom Karl Cederqvist, vilken 

var född och uppvuxen i Spannarboda i Fellingsbro socken, och hans mission i 

Addis Abeba som tog form i början på 1900-talet finns det en tydlig koppling 

mellan Mekane Yesus-kyrkan och EFS samt Etiopien och Sverige. Svenska 

kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan har under lång tid haft en nattvards- och 

predikogemenskap där präster från de två kyrkorna tillåtits fira mässa samt 

predika i varandras kyrka. 

Under början av 2000 talet blev relationen allt mer ansträngd och 2013 väljer 

Mekane Yesus att helt bryta all gemenskap med Svenska kyrkan. Detta beror på 

att Mekane Yesus-kyrkans syn på samkönade äktenskap inte överensstämmer med 

Svenska kyrkans. Alltjämt har flera församlingar i Svenska kyrkan fortsatt ha 

kontakt samt verksamhet tillsammans med Mekane Yesus-kyrkan, både i Sverige 

men också i Etiopien, och företrädare för olika instanser i Svenska kyrkan har 

försökt medla i situationen. Brytningen har varit ett mycket omdebatterat ämne, 

framförallt i de svenska kristna tidningar, där en stark opinion bildats på båda 

sidor i debatten. Mer konservativa skribenter varit kritiska till hur Svenska kyrkan 

skött händelserna före brytningen har den mer liberala sidan försvarat Svenska 

kyrkan och dess handlande. Det finns också en uppmärksammad brevväxling 

kyrkorna emellan, där de högsta företrädarna för respektive kyrka förklarar sina 

ståndpunkter och varnar för vad som kan hända om Svenska kyrkan inte omprövar 

sitt beslut att viga homosexuella. 

Hur har argumentationen mellan kyrkorna sett ut fram till brytningen? Hur har 

argumentationen förts i den kristna pressen och vilka har gett sig in i debatten? 

Detta anser jag är ett allt för outforskat område och därför har jag valt att göra 

denna undersökning. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien är ett kristet samfund som bildades 1959 genom 

en sammanslagning av flera samfund och är idag en av Afrikas största evangelisk-

lutherska kyrkor med sina ca 6 miljoner medlemmar. Mekane Yesus-kyrkan 

räknar delar av sitt ursprung i den Evangeliska Fosterlandsstiftelsens mission och 

har historiskt sett haft väldigt goda band till EFS och Sverige. Genom mission och 

bistånd har Svenska kyrkan tillsammans med EFS bidragit till att Mekane Yesus-

kyrkan bli den starkt växande kyrkan den är idag. 

Strax före påskfirandet 2013 valde dock Mekane Yesus-kyrkan att helt 

bryta nattvardsgemenskapen med Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska 

kyrkan i Amerika, ELCA. Som grund angavs att Svenska kyrkan och ELCA 

beslutat att välsigna och senare viga samkönade par, vilket Mekane Yesus-kyrkan 

kraftigt tog avstånd från. Beslutet resulterade i att Svenska kyrkans bistånd till 

Mekane Yesus-kyrkan helt eller delvis stoppades, att representanter från Svenska 

kyrkan inte bjuds in till Mekane Yesus-kyrkans möten och synoder, samt att 

Mekane Yesus-kyrkans representanter inte tillåts delta i möten där Svenska 

kyrkan och ELCA deltar utan godkännande från kyrkans högsta ledning. 

Jag har valt att formulera min frågeställning såhär, Hur har kyrkornas 

argumentation sett ut i skeendet före och efter brytningen mellan kyrkorna? Samt 

hur har brytningen tolkats i den svenska kristna pressen? 

Svaret på den första frågan finner jag framförallt i de brev kyrkorna sänt varandra 

samt genom pressmeddelanden från respektive kyrka. Flera grupper, mer eller 

mindre knutna till de två kyrkorna, har gett sitt stöd till Mekane Yesus-kyrkans 

beslut och menar själva att de står för liknande värderingar som Mekane Yesus-

kyrkan. Syftet blir alltså att undersöka hur denna argumentation sett ut samt om 

det finns ett mönster i hur grupperna argumenterar för sin sak utåt sett. 

Jag har valt att analysera texter från kristna grupper som yttrat sig direkt 

efter brytningen 2013 fram till idag, framförallt yttranden av representanter från 

Svenska kyrkan samt från representanter från Mekane Yesus-kyrkan men också 

från andra håll.  Hur skiljer sig Svenska kyrkans argumentation från Mekane 

Yesus-kyrkans argument och hur återger tredje parter, t.ex. media eller andra 

kristna samfund,  händelsen. Jag anser att det behövs en sondering av terrängen i 

denna fråga och min förhoppning är att denna studie ska öppna upp för vidare 

forskning. 
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1.3 Material och avgränsning 

Jag kommer framförallt använda mig av uttalanden från representanter för 

respektive kyrka, dessa hämtas från dagstidningar, pressmeddelanden samt brev. 

Jag kommer använda mig av Kyrkomötets protokoll från 2009, det år Kyrkomötet 

beslutade att viga samkönade par i kyrkans ordning. Detta för att beskriva hur 

beslutsprocessen såg ut och vad som låg till grund för beslutet. Därför anser jag 

det också lämpligt att undersöka Kyrkoordningen från samma år för att se hur 

beslutet reglerades i Svenska kyrkans ordning. Jag kommer också läsa beslut från 

Sveriges riksdag angående samkönade äktenskap, detta för att förstå det som 

senare skulle leda fram till Svenska kyrkans beslut från den politiska sidan av 

konflikten. 

För att analysera den debatt och opinion som följde efter brytningen 2013 

kommer jag att studera de kristna tidningar som ges ut i Sverige. De tidningar jag 

främst kommer använda mig av är Kyrkans tidning,  Dagen samt Världen idag, 

vilka är tidningar som riktar sig till kristna i Sverige samt i huvudsak rapporterar 

om händelser knutna till den svenska kristenheten. Kyrkans tidnings 

huvudmålgrupp är anställda samt förtroendevalda i Svenska kyrkan och ägs av 

Verbum AB som i sin tur ägs av Svenska kyrkan tillsammans med andra kristna 

samfund i Sverige.1 Dagen är en politiskt oberoende tidning på kristen grund som 

utges av Tidnings AB Nya Dagen. 2 

En annan tidning som publicerat flertalet artiklar och debattinlägg är 

Världen idag som säger sig vara en tidning som riktar sig till alla kristna, men 

som främst läses av personer knutna till Pingströrelsen och Trosrörelsen. Världen 

idag säger sig verka för en orädd nyhetsrapportering och tydlig opinionsbildning, 

därför anser jag att denna tidning är ett intressant objekt för min analys av 

argument då det finns en stark tradition av att skapa opinion och debatt där 

skribenterna inte drar sig för att kritisera Svenska kyrkan och dess beslut. 3 

I övrigt har jag även läst artiklar från svenska dagstidningar, där ibland Svenska 

Dagbladet som rapporterat om Kyrkomötets beslut att göra äktenskapet 

könsneutralt och jag har därifrån hämtat åsikter och uttalanden som rör kyrkans 

beslut att göra äktenskapet könsneutralt. 

                                                 
1 https://www.verbum.se/info/om_verbum (Läst 13/05-16) 
2 http://www.dagen.se/om-dagen (Läst 13/05-16) 
3 http://www.varldenidag.se/om-varlden-idag/ (Läst 13/05-16) 

https://www.verbum.se/info/om_verbum
http://www.dagen.se/om-dagen
http://www.varldenidag.se/om-varlden-idag/
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Jag har också hämtat material från Svenska kyrkans och Mekane Yesus-

kyrkans hemsidor och då främst pressmeddelanden och officiella uttalanden före 

och efter brytningen. 

För att visa på den beslutsfattning som föranlett brytningen och kyrkans ställning i 

frågan om samkönade äktenskap har jag läst protokoll från Svenska kyrkans 

Kyrkomöte samt den av Kyrkomötet fastställda Kyrkoordningen från 2009. 

Bloggar kan vara en bra källa till argument och åsikter, speciellt om de utges via 

en officiell kanal av företrädare för den organisationen. Därför kommer jag 

använda mig av blogginlägg som publicerats via kanaler knutna till kyrkornas 

hemsidor. En av dessa bloggar är Stefan Holmströms blogg som publicerats på 

EFS hemsida.4 Stefan Holmström är missionsföreståndare för EFS och är 

engagerad i arbetet att från EFS sida fortsätta bygga på det projekt de arbetat med 

före brytningen. 

I min studie har jag valt att avgränsa mig till åren 2009 fram till 2016. År 

2009 beslutade svenska staten att göra borgerliga vigslar mellan homosexuella 

tillåtna, och Svenska kyrkans kyrkomöte väljer att införa samkönade äktenskap 

enligt kyrkans ordning. I slutet av 2010 skickar Mekane Yesus-kyrkan ett brev 

med en varning om en möjlig brytning, och 2013 inträffade brytningen mellan 

kyrkorna. Därutöver har detta debatterats fram till nu, mitten på 2016. Det innebär 

att jag har ett tidsspann på  sju år där jag kommer basera mitt material på främst 

på brev sända av respektive kyrka samt tidningsartiklar skrivna under denna tid 

där fokus ligger främst på åren precis efter brytningen, alltså 2013 och 2014. 

Min studie delas in i två perioder där jag i kapitel tre kommer fokusera på 

kyrkornas brev, före och direkt efter brytningen, till varandra och de argument 

som där går att finna. I kapitel fyra kommer jag undersöka hur brottet har tolkats 

av den kristna pressen och kommer då använda mig av ovan nämna tidningar. 

1.4 Metod 

Jag kommer göra en innehållslig idéanalys av materialet som den beskrivs av 

Carl-Henric Grenholm i boken Att förstå religion. Det innebär att jag kommer 

studera det författaren väljer att lägga upp som argument, hur dessa argument 

hänger ihop och för argumentens ståndpunkter.5 Jag kommer alltså studera hur 

                                                 
4 http://stefanholmstrom.efs.nu/ (Läst 13/05-16) 
5 Grenholm 213-214 

http://stefanholmstrom.efs.nu/
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argumentationen ser ut, vad de grundar argumenten i samt vad detta kan få för 

konsekvenser i en vidare mening. 

I boken The Routledge handbook of research methods in the study of 

religion (red. Stausberg & Engler) skriver författarna Chad Nelson och Robert H. 

Woods Jr. i sitt bidrag till boken att en innehållslig analys används för att beskriva 

och karaktärisera meddelanden i text. Nelson och Woods skriver att en 

innehållslig idéanalys kan användas i studiet av religion för att förstå religiösa 

uttryck och identiteter, för att utvärdera hur religion framställs i media eller för att 

undersöka hur religion fungerar i sociala och kulturella sammanhang. En 

innehållslig idéanalys genomförs genom att forskaren samlar och väljer ut texter 

för att sedan kategorisera och ordna materialet och sedan förklara resultatet av 

studien som genomförts.6 

Den metod jag valt anser jag är rimlig i förhållande till min studie då det 

framförallt är innehållet och de argument som förs fram är intressant för denna 

studie och inte vilka det är som uttalat sig och vad detta betyder för förståelsen av 

dem. Mitt mål blir att analysera argumenten och se hur de förhåller sig till 

varandra, om det finns argument som överensstämmer grupper emellan och som 

är återkommande i debatten samt att försöka beskriva vad detta kan säga om 

kyrkornas uppfattning om sig själva. Jag kommer främst analysera texter skrivna 

av eller intervjuer av personer som är knutna till Svenska kyrkan. 

1.5 Teori 

I den här studien kommer jag basera mitt resonemang på begreppet ekumenik där 

samspelet mellan dessa två kyrkor kommer undersökas med utgångspunkten att de 

ser sig själva vara en del av den världsvida kyrkan och att de har en strävan att 

tillsammans nå en gemenskap i Kristus. Redan från kristendomens vagga har det 

funnits grupperingar som valt att gå skilda vägar. 

Ekumenik (grek. oikoumenikos) betyder “det som rör den bebodda världen” eller 

“världsvid” och är ett begrepp som används för att beskriva hur ett 

enhetssträvande mellan världens splittrade kyrkor kan se ut och hur ett arbete för 

att föra dessa samman igen kan gå till. Utifrån detta kommer jag att se på den här 

konflikten och se hur kyrkorna valt att förhålla sig till just att inte längre vara 

samarbetspartners och hur argumenten för brytningen sett ut. 

                                                 
6 Stausberg & Engler. (red.) 2011. s. 109 
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Eftersom både Svenska kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan är kristna 

samfund och mer direkt ser sig som evangelisk-lutherska samfund och historiskt 

sett varit nära knutna till varandra, både direkt och genom Lutherska 

Världsförbundet vill jag mena att det finns gemensamma ekumeniska 

förhållningssätt. Även om det finns punkter där kyrkornas åsikter helt skiljer sig 

från varandra, till exempel i fråga om samkönade äktenskap, har de ett gemensamt 

mål samt ett gemensamt sätt att verka som samfund där missionen och hjälp till 

behövande är viktigt, vilket kan vara ett exempel på varför Svenska kyrkan 

bidragit med ekonomiska medel för Mekane Yesus-kyrkans fortsatta mission och 

projekt i Etiopien. 

Ett ekumeniskt samarbete kan te sig på flera olika sätt. Vanligt idag är att 

kyrkor på nationell nivå ordnar sig i internationella samarbetsorganisationer där 

gemensamma intressen diskuteras, några av dessa organisationer är Lutherska 

Världsförbundet och Kyrkans Världsråd. Dessa är två organisationer som ordnar 

kristna kyrkor för att underlätta det ekumeniska arbetet kyrkorna emellan genom 

att t.ex. upprätta trosdokument samt för att på bredare front kunna hjälpa och 

främja medlemskyrkornas utveckling och fortlevnad. Lutherska Världsförbundet, 

där Svenska kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan är två av de större kyrkorna, 

samlar lutherska samfund över hela världen under sitt paraply. Kyrkornas 

Världsråd ordnar kyrkor från alla kristna familjer, förutom den romersk katolska 

kyrkan som endast finns med som observatör. 

Dessutom finns det flera sätt att arbeta ekumeniskt både på regional nivå 

men också på lokal nivå. Många av Svenska kyrkans församlingar och stift har 

nära kontakt med församlingar och stift i andra länder, även med församlingar 

från andra kyrkofamiljer än den lutherska. Västerås stift är ett av dessa stift med 

ett vänstift i den anglikanska kyrkan i England och som löpande har utbyten 

kyrkorna emellan där t.ex. företrädare för kyrkorna deltar vid varandras 

prästvigningar. 7 

På lokal nivå görs också mycket, flera församlingar firar så kallade 

ekumenisk mässa tillsammans med kristna av andra samfund, där ges utrymme att 

komma samman för att visa på de likheter som finns mellan kristna samfund 

snarare än att endast peka ut skillnaderna. Detta är hur ett praktiskt ekumeniskt 

samarbete kan se ut på nationell, regional och lokal nivå, tilläggas bör är att 

kyrkor mer gott om pengar ofta ger bistånd till fattigare kyrkor, så som Svenska 

                                                 
7 https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/defaultaspxid722871 (Publ. 1/12-10. Uppd. 30/3-16.)  Vänstift och 

vänförsamlingar .  (Läst 18/05-16) 

 

https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/defaultaspxid722871
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kyrkan historiskt gjort till Mekane Yesus-kyrkan som en del av ett ekumeniskt 

arbete. 

1.6 Tidigare forskning 

Det har skrivits flera böcker om Mekane Yesus-kyrkan-kyrkan som beskriver hur 

kyrkan är strukturerad och hur den vuxit fram. Några av dessa böcker är Christian 

ministry: patterns and functions within the Ethiopian Evangelical Church Mekane 

Yesus av Johnny Bakke och boken A brief history of the Mekane Yesus Church av 

Knud Tage Andersen. Den förra beskriver mönster och funktioner hos Mekane 

Yesus-kyrkans pastorer och hur detta utvecklats och används i sin egen kontext. 

Boken ger en god bild av hur Mekane Yesus-kyrkans pastorer fungerar och det är 

då lätt att göra en jämförelse med hur det kan se ut i andra kristna samfund och 

kan fungera som ett sätt att beskriva på vilket sätt synen på prästerskapet sett ut 

och vad det har betytt i formandet av en evangelisk luthersk kyrka med starka 

karismatiska influenser. 

Den andra boken beskriver kyrkan ur ett historiskt perspektiv där 

missionen i Etiopien ges störst utrymme och där flera av de missionärer som 

verkat i området nämns. Här nämns den svenska missionen som den viktigaste 

och den friköpta slaven Onesimus mission hos Oromo folket i synnerhet. Den 

svenska missionären Karl Cederqvist nämns här, om än flyktigt, och ger en snabb 

introduktion till vem han var och vad han gjorde i Addis Abeba. 

En bok som mer ingående beskriver vem Karl Cederqvist var och historien som 

följer är boken Karl Cederqvist - från Spannarboda till Addis Abeba av  Eskil 

Forslund och Pelle Söderbäck, utgiven av Stiftshistoriska sällskapet i Västerås 

stift. Den visar på vem Karl Cederqvist var och vad hans mission i Etiopien 

bidragit till i grundandet av en evangelisk Luthers kyrka där. Boken är uppdelad i 

två delar där den första delen ger en god bild av vem Karl Cederqvist var och hur 

missionsarbetet såg ut i Addis Abeba under Cederqvists livstid. Den andra delen 

tar fasta vid mer generella drag i hur missionen från mitten på 1800 talet och till 

början på 1900 talet såg ut och redogör för fler missionärer och hur de banat väg 

fram till och med Karl Cederqvists intåg i Etiopien. Det är i sammanhanget bra att 

ha kännedom om den historiska aspekten av missionen i Etiopien från Svenskt 

håll och vad som kan sägas vara grunden till det som på 1950 talet skulle bli 

Mekane Yesus-kyrkan. Boken är också intressant då den ger en bild av hur 
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missionen i Afrika från Svenskt håll sett ut under 1800-talet och kan visa på vad 

som gett upphov till de kristna församlingar vi hittar i Afrika idag. 

Staffan Grenstedts avhandling från 2000 Ambaricho and Shonkolla. From 

Local Independent Church to the Evangelical Mainstream in Ethiopia. The 

Origins of the Mekane Yesus Church in Kambata Hadiya är ett inlägg i den debatt 

om hur Afrikanska oberoende kyrkor förhåller sig till omvärlden och är en 

fallstudie av Mekane Yesus-kyrkan. Studien beskriver hur oberoende kyrkor i 

Afrika bildats och slutit sig samman för att överskrida gränser som inte varit 

möjligt tidigare då de varit knutna till en annan kyrkas ordning. Grenstedt studerar 

framförallt Kambata Evangelical Church 2 som först bildades som en oberoende 

kyrka men som senare gick upp som en synod i Mekane Yesus-kyrkan. Studien 

förklarar hur detta hjälpt Etiopier komma närmare varandra. 

Det har skrivits en magisteruppsats som en antropologisk studie om 

Mekane Yesus-kyrkan som grupp av Anna-Lena Schmidt, Identity and etnicity in 

the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus: an anthropological study of a 

religious community där Mekane Yesus-kyrkan som grupp och hur de identifierar 

sig i gruppen beskrivs mer ingående. Denna bok är intressant då den ger en bild av 

hur den politiska strömningen sett ut i Mekane Yesus-kyrkan och det är relevant 

när en undersöker varför vissa beslut kan ses som högst kontroversiella. 

Eftersom brytningen mellan kyrkorna är en samtida händelse i en 

begränsad miljö har det inte författats någon akademisk text som behandlar just 

argumentationen före och efter brytningen mellan kyrkorna. Jag anser det finns ett 

behov av att sondera terrängen samt att samla och analysera den argumentation 

som bedrivits från olika parter, detta för att ge en mer samlad bild av 

händelseförloppet samt för att visa på hur olika grupper argumenterat för sin sak.  

Jag hoppas att tillsammans med dessa källor med olika perspektiv lyckas ge en 

samlad och enhetlig bild av hur argumentationen sett ut, för att ge en översikt av 

olika ståndpunkter i den svenska sidan av debatten.  
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2. Inställning till homosexualitet 

Svenska kyrkans inställning till homosexualitet har förändrats avsevärt under de 

senaste sextio åren; från att helt förkasta homosexualitet, till att uppmuntra strikt 

samlevnad och senare viga samkönade par, på lika villkor som heterosexuella. 

Även i det svenska samhället har inställningen till homosexualitet förändrats 

mycket under tiden. Länge kallades homosexualitet för onaturlig otukt eller 

sodomi, och kyrkans inställning till homosexualitet har i mångt och mycket gått 

stick i stäv med statens uppfattning om homosexualitet. 

Från och med 1944 var det inte längre olagligt att vara homosexuell i Sverige men 

fram till 1979 sågs homosexualitet som en psykisk störning. 1995 blev det möjligt 

för homosexuella att ingå registrerade partnerskap, 2003 fick homosexuella 

möjlighet att adoptera, och 2009 beslutade Sveriges riksdag att göra äktenskapet 

könsneutralt. 

1951 skriver Svenska kyrkans biskopar i biskopsbrevet Ett brev i en 

folkets livsfråga att ”den som utövar homosexuella handlingar bryter mot Guds 

bud”.8 Vidare skriver biskoparna att ”Riktig är däremot den åsikten, att det behövs 

andra medel än fängelsestraff för att rädda en homosexuellt inriktad människa” 

och menar att det är prästerskapets uppgift att hjälpa homosexuella bort från det 

syndiga levernet.9 

1972 tillsätter Biskopsmötet en utredning för att visa på kyrkans ställning 

till homosexuella och 1974 gavs boken De homosexuella och kyrkan, som sedan 

redigerats och getts ut igen 1989, har hållningen ändrats till att göra skillnad på 

"genuin, i personlighetskärnan fast förankrad homosexualitet, och andra former av 

homosexualitet". Man menar att äkta, långvarig och stabil homosexualitet är 

accepterad och inte bryter det från 1951 åberopade ”Guds bud”, snarare är det 

tillfälliga och osunda relationer som bör upphöra. 

1988 föreslår Kyrkomötet att en välsignelseakt mellan samkönade par 

skall utarbetas och en rapport om frågan blir klar 1994. År 1995 träder en lag i 

kraft i Sverige som säger att homosexuella ska kunna ingå registrerat partnerskap 

och i samband med det väljer Svenska kyrkan att bejaka sådana relationer istället 

                                                 
8 Ett brev i en folkets livsfråga s. 14 
9 Ett brev i en folkets livfråga s.14 
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för att förkasta dem. I april 2009 beslutar Sveriges riksdag att göra äktenskapet 

könsneutralt. 10 

Den 22 oktober 2009 beslutade Svenska kyrkans Kyrkomöte att i kyrkans 

regi tillåta vigslar mellan människor av samma kön, och enligt Kyrkomötets 

beslut är, från 1 november 2009, samkönade äktenskap tillåtna enligt 

Kyrkoordningen.11 Detta beslut blev en världsnyhet och många såg Svenska 

kyrkan som ett föredöme i HBTQ-frågor. Organisationen RFSL, Riksförbundet 

för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, säger till 

SvD att beslutet var en stor framgång för homosexuellas rättigheter i och med 

Svenska kyrkans beslut och menar att det är ett stort steg i rätt riktning och att det 

kan komma att ge framtida generationer en bättre trygghet.12 

På 60 år har alltså Svenska kyrkans ställning i homosexualitetsfrågan 

svängt rejält, från att vara helt emot, menande att all homosexualitet bryter mot 

Guds bud, till att mena att homosexualitet inte strider mot kyrkans lära, så länge 

det sker i en stabil och kärleksfull relation, och idag är Svenska kyrkan en kyrka 

med en könsneutral syn på äktenskapet, där alla oberoende av kön ska ha 

möjlighet att vigas på lika villkor. 

2.1 Slitningar i den kristna gemenskapen 

Beslutet om samkönade äktenskap ledde också fram till ilska, besvikelse och 

splittring. Dels inom Svenska kyrkan där flera intresseorganisationer och 

kyrkopolitiska partier uttalat sig väldigt kritiskt i reaktion till beslutet, men också 

bland andra kristna samfund. En av de kyrkor som reagerade starkast och mest 

resolut var den Etiopiska evangelisk-lutherska kyrkan Mekane Yesus som 2013 

valde att bryta all gemenskap med Svenska kyrkan. Mekane Yesus-kyrkan 

grundar sitt beslut på att de anser att Svenska kyrkans inställning till samkönade 

äktenskap inte överensstämmer med en klassisk kristen bibeltolkning och hänvisar 

till verser i första Mosebok där äktenskapet beskrivs som ett förbund mellan man 

och kvinna och att mannen och kvinnan är skapade åt varandra.13 

Svenska kyrkan delar uppenbart inte den synen på äktenskapet och har 

redan innan beslutet att göra äktenskapet könsneutralt välsignat par som ingår 

                                                 
10 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2009/04/ju-09.01/ (Läst 13/05-16) 
11 Kyrkoordningen kapitel 23 
12 http://www.svd.se/ja-till-homovigslar-i-svenska-kyrkan Ståhl, Henrik (22/10-09). Ja till homovigslar i Svenska 

kyrkan. (Läst 13/05-16)  
13 Brev Mekane Yesus 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2009/04/ju-09.01/
http://www.svd.se/ja-till-homovigslar-i-svenska-kyrkan
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partnerskap med varandra, som ett sätt att ge HBTQ-personer en möjlighet att ta 

del av Guds välsignelse över partnerskapet. Svenska kyrkans hållning var att alla, 

oavsett läggning, är välkomna att dela och delta i kyrkans liv. 

2.1 Det politiska spelet bakom brytningen 

Något som också är viktigt att ta i beaktande är att respektive kyrka handlat 

utifrån den rådande politiska ställningen till homosexualitet i det samhälle 

kyrkorna verkat. I Etiopien är homosexualitet olagligt, i Sverige har det sedan 

1944 varit lagligt, om än klassat som sjukdom fram till 1979, och sedan 10 år 

tillbaka tillåtet att genom borgerlig vigsel ingå äktenskap. En skulle kunna säga att 

det endast är ett teologiskt betingat beslut men det hade varit att förminska 

situationen, hade Svenska staten fortfarande ansett homosexualitet olagligt hade 

antagligen inte heller Svenska kyrkan fattat ett beslut att viga samkönade par. 

Därför kan konflikten sägas vara både teologisk, men även politisk. 

I Kyrkans tidning skriver Jonas och Viktoria Nordén, EFS-missionärer, att 

av de 24 synoder som röstat för ett avslutat samarbete mellan kyrkorna är det 

endast ett fåtal som haft samarbete eller ens kontakt med Svenska kyrkan. Dessa 

synoder såg endast beslutet som sådant och med den kunskapen tog de beslutet att 

bryta kontakten. Nordén menar att om läget varit annat och beslutet gått åt andra 

hållet hade det kunnat bidra till splittring hos Mekane Yesus-kyrkan. Att Mekane 

Yesus också har goda förbindelser med den ortodoxa kyrkan som är den största 

kyrkan i Etiopien är också en bidragande faktor till att de röstade för en splittring, 

att äventyra gemenskapen med den ortodoxa kyrkan hade varit ett större fiasko än 

att blunda för Svenska kyrkans beslut. Hela denna artikel visar att det finns djupa 

politiska agendor att väga in i debatten och att det är lätt att i Sverige fördöma ett 

sådant agerande, utifrån endast den Svenska kontexten. 14 

  

                                                 
14 http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hot-om-splittring-i-mekane-yesus-bakom-beslutet Nordén, Jonas, 

Nordén, Viktoria (25/4-13). Hot om splittring i Mekane Yesus bakom beslutet. (läst 21/5-16) 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hot-om-splittring-i-mekane-yesus-bakom-beslutet
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3. Vägen fram till brytningen 

I detta kapitel kommer jag redogöra för de olika skeenden som ledde fram till 

brytningen mellan Mekane Yesus-kyrkan och Svenska kyrkan. Jag kommer börja 

med att redogöra för debatten som uppstod kring Kyrkomötet 2009 där en stor 

majoritet beslutade för samkönade äktenskap och där en minoritet reserverat sig 

mot beslutet och varnat för eventuella brytningar. Därefter kommer jag redogöra 

för de brev som skickat mellan Mekane Yesus-kyrkan och Svenska kyrkan där de 

högsta ledarna förklarar sina ståndpunkter och argumenterar för sin sak. 

Avslutningsvis kommer jag studera det uttalandet Mekane Yesus-kyrkan gjort 

efter sitt beslut att bryta med Svenska kyrkan samt Svenska kyrkans respons på 

det faktiska brottet. 

Vid en första anblick blir det tydligt att direkt efter brytningen mellan 

Svenska kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan fanns det ett stort nyhetsvärde i denna 

konflikt, flertalet kvällstidningar och dagstidningar publicerade artiklar där 

företrädare för Svenska kyrkan gick ut och kommenterade brottet och vad det 

skulle kunna komma att betyda. Tydligt är också att det till en början såg ut som 

att brytningen kom som en blixt från klar himmel, vilket inte alls var fallet. 

Svenska kyrkan har flertalet gånger mottagit varningar att beslutet skulle kunna 

leda fram till splittring med Mekane Yesus-kyrkan. Det kyrkopolitiska partiet 

Frimodig kyrka, genom Jan-Anders Ekelund, skriver den 9 februari 2013 på sin 

hemsida strax efter splittringen att de varnat kyrkomötet redan när beslutet att 

göra äktenskapet könsneutralt togs 2009. Frimodig kyrka menar att Kyrkomötet 

inte kan ”självsvåldigt ändra Kyrkans lära utan att det får konsekvenser i form av 

splittring.” 15 Även Mekane Yesus-kyrkan har i ett brev till dåvarande 

ärkebiskopen Anders Wejryd redan 2010 förklarat att ett samarbete är omöjligt 

om inte Svenska kyrkan inte omprövar sitt beslut. 16 

Allt-eftersom uppståndelsen kring nyheten lagt sig har debatten tagit fart, 

har flertalet debattartiklar publiceras och en stark opinion bildas. Vissa stödjer 

Mekane Yesus-kyrkans beslut, andra anser att brytningen är onödigt och 

ytterligare andra anser att brytningen kan vara rättfärdigat, men att strävan måste 

vara att förstå och respektera varandra. Ärkebiskop Anders Wejryd uppgav i en 

intervju att han såg på situationen med sorg och att mycket av det samarbete och 

bistånd nu skulle gå förlorat, men även att dörren till Mekane Yesus inte 

                                                 
15 http://frimodigkyrka.se/svenska-kyrkan-och-ekumeniken/ Ekelund, Jan-Anders (9/2-13). Svenska kyrkan och 

ekumeniken. (Läst 13/05-16) 
16 Brev Mekane Yesus 

http://frimodigkyrka.se/svenska-kyrkan-och-ekumeniken/
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stängdes.17 Från Mekane Yesus-kyrkans sida kommunicerades att samarbetet 

skulle avbrytas och att biståndet skulle upphöra.18 

Tydligt är att båda sidor i konflikten ser på den andre parten som den 

felande. Svenska kyrkan ser det som att de går i framkant för en tryggare HBTQ-

rörelse och som måste inkludera alla människor och finner belägg för detta i 

skrifterna och att motparten är den som felat och skapat en konflikt. Mekane 

Yesus-kyrkan ser Svenska kyrkan som konfliktskapande, Svenska kyrkans syn på 

samkönade äktenskap överensstämmer inte med vad de anser är förenligt med 

kristen traditionell tro. Därför är det, enligt Mekane Yesus-kyrkan, Svenska 

kyrkans beslut och handlande som gett upphov till konflikten. 

I februari 2013, bara dagar efter brytningen mellan kyrkorna 

kommunicerade Svenska kyrkans dåvarande chef för ekumeniska relationer, 

Christopher Meakin, i tidningen Världen idag att brytningen var en stor tragedi 

och att det var med sorg som det långa samarbetet avbryts.19 Ett samarbete mellan 

inte bara två kristna kyrkor, men även mellan enskilda kristna och församlingar 

som haft väl utvecklade utbyten med varandra. Det som kommunicerades ut från 

Svenska kyrkan var ett tydligt ställningstagande för beslutet att tillåta samkönade 

äktenskap och där det är Mekane Yesus som gått iväg från den kristna 

gemenskapen. 

3.1 Officiellt brev från Mekane Yesus-kyrkan 2010 

I det brev, författat av Mekane Yesus-kyrkans president Wakseyoum Idosa och 

daterat december 2010, sänt till Svenska kyrkan och dess ärkebiskop Anders 

Wejryd skriver de att de står i skuld till Svenska kyrkan och att de är högst 

tacksamma för den mission och den hjälp de mottagit av Svenska missionärer, 

från början av Mekane Yesus-kyrkans historia. De skriver också att de värderar 

högt den resa de vandrat tillsammans i Guds mission sedan dess.20 Detta kan te sig 

som ett tämligen värdigt öppnande av en officiell korrespondens mellan två högsta 

ledare för respektive kyrka, men redan i adresseringen kan en ana att någonting 

                                                 
17 http://www.varldenidag.se/nyheter/mekane-yesus-bryter-med-svenska-

kyrkan/cbbmbh!z9OCxeuBfVLHvRalvILgQ/ Världen idag (8/2-13). Mekane Yesus bryter med Svenska kyrkan. ( 

Läst 22/5-16) 
18 Brev från Mekane Yesus-kyrkans president till Ärkebiskop Anders Wejryd 24/12-10. 
19

http://www.varldenidag.se/nyheter/mekane-yesus-bryter-med-svenska-

kyrkan/cbbmbh!z9OCxeuBfVLHvRalvILgQ/ Världen idag (8/2-13). Mekane Yesus bryter med Svenska kyrkan. ( 

Läst 22/5-16) 
20 Brev från Mekane Yesus-kyrkans president till Ärkebiskop Anders Wejryd 24/12-10. 

http://www.varldenidag.se/nyheter/mekane-yesus-bryter-med-svenska-kyrkan/cbbmbh!z9OCxeuBfVLHvRalvILgQ/
http://www.varldenidag.se/nyheter/mekane-yesus-bryter-med-svenska-kyrkan/cbbmbh!z9OCxeuBfVLHvRalvILgQ/
http://www.varldenidag.se/nyheter/mekane-yesus-bryter-med-svenska-kyrkan/cbbmbh!z9OCxeuBfVLHvRalvILgQ/
http://www.varldenidag.se/nyheter/mekane-yesus-bryter-med-svenska-kyrkan/cbbmbh!z9OCxeuBfVLHvRalvILgQ/
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inte står helt rätt till. Brevet är adresserat till ”Arch Bishop Anders Wejerd(!), 

Church of Sweden, Uppsala Sweden”, och hälsningsfrasen lyder ”Dear Arch 

Bishop Wejerd(!)”. 

På två platser i den inledande texten är ärkebiskopens efternamn felstavat, 

den representant som författat brevet har, förhoppningsvis, omedvetet gett Anders 

Wejryd ett nytt efternamn och sedan helt struntat i att korrekturläsa och redigera. 

Detta säger mycket om den frostiga relationen som uppstått mellan 2009 då 

Svenska kyrkan beslutade om samkönade äktenskap och 2013 när Mekane Yesus-

kyrkan väljer att avbryta samarbetet. Ett stavfel kan lätt smyga sig in i en text, 

men de bör korrigeras innan den publiceras. Att däremot konsekvent använda fel 

namn på den person en skriver till kan tolkas som en form av härskarteknik som 

kan visa att författaren inte brytt sig nämnvärt i att kolla upp vad mottagaren 

faktiskt heter. 

Presidenten för Mekane Yesus-kyrkan Wakseyoum Idosa skriver att 

Svenska kyrkans beslut kommer som en chock och att beslutet är ”en märklig 

teologisk utveckling”. Vidare i brevet skriver presidenten för Mekane Yesus-

kyrkan att han ber och hoppas att Helig ande skall komma över Svenska kyrkan 

för att leda dem rätt i denna fråga och att de ska fatta ett beslut att återgå till den 

rätta kristna läran. Presidenten vill också be för att ärkebiskopen uppnå vishet i sitt 

ämbetsutövande och kunna handla rättfärdigt i denna kritiska period. 21 

Det här brevet visar på en stark teologisk debatt hos Mekane Yesus-kyrkan, till 

skillnad från tidigare nämnda tidningsartikel av Nordén, där bibeltexter ges som 

bevis och förklaringar till varför samkönade äktenskap är fel och varför de känner 

sig tvingade till att bryta samarbetet. Mekane Yesus-kyrkans president menar 

också att de varit tvungna att bryta med Svenska kyrkan för att hävda evangeliets 

sanning och sin teologiska övertygelse. President Wakseyoum Idosa menar att 

Svenska kyrkans beslut att göra äktenskapet könsneutralt är märkligt ren 

teologiskt och att beslutet från Svenska kyrkan kom som en överraskning. 22 

3.2 Officiellt svar från Svenska kyrkan 2011 

Svenska kyrkan sände i juni 2011 ett svar på Mekane Yesus-kyrkans varning om 

brytning. I detta brev svarar ärkebiskop Anders Wejryd på den kritik Mekane 

                                                 
21 Brev från Mekane Yesus-kyrkans president till Ärkebiskop Anders Wejryd 24/12-10. 
22 http://www.Dagen.se/wejryd-mekane-yesus-kyrkan-gor-det-ledsamt-enkelt-for-oss-1.99821 Ottestig, Johannes 

(15/3-13). Wejryd: "Mekane Yesus-kyrkan gör det ledsamt enkelt för oss.  (läst 21/5 16)  

 

http://www.dagen.se/wejryd-mekane-yesus-kyrkan-gor-det-ledsamt-enkelt-for-oss-1.99821
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Yesus-kyrkan framfört och menar att den gemenskap de två kyrkorna haft har 

varit väldigt värdefull för Svenska kyrkan och att det är otroligt synd att 

samarbetet och missionen nu faller samman.23 Anders Wejryd skriver också att 

Svenska kyrkan värderar det arbete båda kyrkorna bidragit till i Lutherska 

Världsförbundet (LVF) och att det bör fortsätta även i framtiden både kyrkorna 

emellan men också i LVF, utifrån de dokument som både Svenska kyrkan och 

Mekane Yesus-kyrkan undertecknat. Wejryd fortsätter och menar att de båda 

kyrkorna har en stark luthersk övertygelse och att de båda kyrkorna har en fast 

förståelse av bibeln utifrån sin egen kontext och att detta blir än mer tydligt i och 

med Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par. 

Wejryd skriver att Svenska kyrkan är medveten om det ekumeniska 

dimensioner beslutet kan beröra, Wejryd menar samtidigt att det vore omöjligt att 

konsultera samt låta partners från utanför kyrkan bestämma Svenska kyrkans 

agenda. Svenska kyrkan vill heller inte att deras övertygelse och tolkning skall 

överföras till andra kyrkor, den egna övertygelsen och tolkningen måste få råda 

både i Svenska kyrkan men även andra kyrkor. Wejryd hänvisar här till de 

dokument kyrkorna skrivit på som säger att kyrkorna trots meningsskiljaktigheter 

ska kunna samarbeta med varandra utifrån LVFs ramar och riktlinjer.24 

Mekane Yesus-kyrkans president menade i sitt brev att genom bön och 

reflektion över bibeln skulle Svenska kyrkan kunna förstå att samkönade 

äktenskap bryter guds bud. På detta svarar Anders Wejryd att beslutet följde efter 

ett långtgående lyssnande, bedjande och reflekterande över de heliga skrifterna 

och att med två tredjedelars majoritet röstats igenom av Kyrkomötet. Wejryd 

skriver också att det i Svenska kyrkan finns motståndare av samkönade äktenskap, 

trots detta är det möjligt att arbeta tillsammans och fungera som kyrka och att 

kyrkan är stark trots meningsskiljaktigheterna. 

Ärkebiskop Anders Wejryd kommenterar enligt tidningen Dagen det brev 

som kommit till Svenska kyrkan från Mekane med att försvara den hållning 

Svenska kyrkan tagit och att beslutet är en stor risk för kyrkan men att beslutet är 

grundat i den rådande teologiska övertygelsen och att beslutet är grundat i 

evangeliets sanningar.25 Elisabeth Sandlund skriver i en ledare i tidningen Dagen 

att Mekane Yesus-kyrkan hela tiden varit tydliga med att en brytning är i 

                                                 
23 Brev från Ärkebiskop Anders Wejryd till Mekane Yesus-kyrkans president (7/6-11). 
24 Brev från Ärkebiskop Anders Wejryd till Mekane Yesus-kyrkans president (7/6-11). 
25 http://www.Dagen.se/wejryd-mekane-yesus-kyrkan-gor-det-ledsamt-enkelt-for-oss-1.99821 Ottestig, Johannes 

(15/3-13). Wejryd: "Mekane Yesus-kyrkan gör det ledsamt enkelt för oss.  (läst 21/5 16)  

 

http://www.dagen.se/wejryd-mekane-yesus-kyrkan-gor-det-ledsamt-enkelt-for-oss-1.99821
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annalkande om inte Svenska kyrkan omprövar sitt beslut och sin ställning till 

samkönade äktenskap. Sandlund fortsätter: 

”Svenska kyrkan har varit lika tydlig: Beslutet att viga man med man och kvinna med kvinna 

kommer inte att ändras. Den stora överraskningen hade därför varit om Mekane Yesus bytt fot och 

beslutat sig för att gå vidare med samarbetet som om inget hänt.”26 

Tydligt är att båda sidor argumenterar för sin sak och står fast vid övertygelse om 

att deras uppfattning om evangeliet och Guds bud är det rätta. Sandlund menar att 

Svenska kyrkan var medvetna om vad beslutet kunde leda till och att Svenska 

kyrkan medvetet gick emot majoriteten av världens kyrkor och att det får 

konsekvenser.27 Detta tangerar vad Anders Wejryd kommunicerat, att Svenska 

kyrkan varit medvetna om riskerna men att tron på att detta är den sanna och 

rättfärdiga kristna tron enligt Svenska kyrkan. 

Detta är argument som de båda kyrkorna använder för att hävda sin sak, 

att deras syn på kristentro är den rätta, att deras sätt att läsa och tolka bibeln är den 

rätta, att genom bön och reflektion kommer den andra sidan ta sitt förnuft till 

fånga. Det är två kyrkor med god förankring i den egna tron som inte viker en tum 

från sin egna teologiska övertygelse. Det som skiljer kyrkorna ifrån varandra är 

sättet de ser på splittringen i den kristna gemenskapen. 

Mekane Yesus-kyrkan menar att det är Svenska kyrkan som tagit ett steg 

bort från den sanna kristenheten, och menar att bibelns budskap har förvanskas 

och förkastas. Svenska kyrkan däremot menar att alla kyrkor bör kunna ha olika 

förståelse av bibeln men ändå kunna samarbeta och hänvisar till dokument 

påskrivna av både Mekane Yesus-kyrkan och Svenska kyrkan. Svenska kyrkan 

hävdar samtidigt att de inte är ensamma att fatta liknande beslut, att de inte ens 

var först i Sverige med att låta samkönade par vigas i kyrkans ordning. Man 

hävdar också att flera kyrkor är på väg att fatta liknande beslut för att kunna 

relatera och välkomna sina homosexuella kristna bröder och systrar.28 

Svenska kyrkan bjuder också in till diskussion i denna fråga, framförallt i 

en hermeneutisk förståelse av bibelns värde i dagens samhälle. Detta möte skulle 

kunna hållas i Sverige och Svenska kyrkan uppmanar Mekane Yesus att själva 

reflektera och bjuda in till samtal i Etiopien för att bygga en djupare förståelse. 

                                                 
26 http://www.Dagen.se/ledare/etiopiskt-beslut-bor-inte-forvana-nagon-1.100249 Sandlund, Elisabeth (13/2-13). 

Etiopiskt beslut bör inte förvåna någon. 

 (Läst 13/05-16) 
27 http://www.Dagen.se/ledare/etiopiskt-beslut-bor-inte-forvana-nagon-1.100249 Sandlund, Elisabeth (13/2-13). 

Etiopiskt beslut bör inte förvåna någon. 

 (Läst 13/05-16) 
28 Brev från Ärkebiskop Anders Wejryd till Mekane Yesus-kyrkans president (7/6-11). 

http://www.dagen.se/ledare/etiopiskt-beslut-bor-inte-forvana-nagon-1.100249
http://www.dagen.se/ledare/etiopiskt-beslut-bor-inte-forvana-nagon-1.100249
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Även om det är lätt att uppfatta Svenska kyrkan som en enhet där 

konsensus råder är det en sanning med modifikation. Kyrkomötet har 

demokratiskt röstat för ett könsneutralt äktenskap med en övertygande majoritet. I 

detta finns det också en minoritet som reserverat sig eller varit emot ett 

könsneutralt äktenskap, denna grupp är också en del av Svenska kyrkan, denna 

grupp är en del av den opinionsbildande kristenheten i Sverige, vilket också 

påtalats av Anders Wejryd i det brev som skickades som svar till Mekane Yesus-

kyrkan. Svenska kyrkan är ingen absolut enhet, det är en demokratisk kyrka där 

majoritetsbeslut får styra kyrkans agenda.29 

Den teologiska övertygelsen är heller ingen statisk punkt gjuten i betong, 

tolkningar och uppfattningar kommer att utvecklas och förändras i takt med att 

samhället förändras. Sett till Svenska kyrkans inställning till historiska inställning 

till homosexualitet kan det svänga väldigt fort. Detta tar lång tid och det är 

nästintill omöjligt att förutspå åt vilket håll utvecklingen kommer att gå, att mena 

att Mekane Yesus-kyrkan om 50 år kommer ha samma syn på homosexualitet som 

Svenska kyrkan är inte nödvändigtvis fel men inte heller absolut sanning. 

 

3.3 Kyrkornas argument 

De två kyrkorna hävdar officiellt till det de själva anser är den rätta kristna läran 

och anser sig ha förankrat sitt beslut i den Heliga skrift. Detta måste ses som de 

huvudargument kyrkorna använder då de kommunicerat detta som anledningar till 

det som skett, och de argument kyrkorna lutar sig mot för att rättfärdiga de beslut 

som tagits. Från Mekane Yesus-kyrkans perspektiv är homosexualitet något som 

inte är förenligt med en äkta kristen lära och strider mot bibeln, Mekane Yesus-

hänvisar också till bibeltexter som de menar talar för den tolkning av äktenskapet 

de gör.  Mekane Yesus-kyrkan anser också att den kristna rörelsen endast bör 

godkänna heterosexuella förhållanden. Svenska kyrkan argumenterar för 

homosexuellas rätt att vigas i kyrkan också genom att hävda att deras tolkning är 

den rätta kristna läran och menar att deras bibeltolkning är förenlig med det beslut 

de tagit för att göra äktenskapet könsneutralt. 

På ett mindre officiellt plan har båda kyrkorna uppvisat tendenser av 

politisk övertygelse där det samhälleliga ståndets uppfattning om homosexualitet 

representerats. Det finns en uppfattning om att det är den andra gruppen som har 

                                                 
29 Brev från Ärkebiskop Anders Wejryd till Mekane Yesus-kyrkans president (7/6-11). 
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fel och är upphovet till en splittrad lutherhet och en krossad ekumenik. Detta 

menar jag påverkar den tidigare nämnda teologiska uppfattningen och den 

bibeltolkning kyrkorna förhåller sig till i fråga om homosexualitet. Mekane 

Yesus-kyrkan finns och verkar i Etiopien, ett land där homosexualitet är olagligt, 

samhället som sådant tillåter inte homosexualitet och därför är det mer eller 

mindre otänkbart att ett kristet samfund skulle vända sig emot detta. I Svenska 

kyrkan har opinionen sväng kraftigt i denna fråga, som jag påvisat tidigare. Man 

har gått från att uppmana sitt prästerskap att omvända homosexuella, till att 

uppmana prästerskapet att mana till stabila och långvariga relationer och slutligen 

till att göra det möjligt för alla människor att dela den kristna vigselakten, oavsett 

sexuell läggning. 

 

3.4 Brytningen 

Den 11 februari 2013 går Mekane Yesus-kyrkan ut med att de slutgiltigt och 

definitivt valt att bryta med Svenska kyrkan och ELCA, på grund av kyrkornas 

beslut att viga samkönade par och för att kyrkorna tillåter homosexuella präster 

och pastorer. 30 Mekane Yesus-kyrkan menar att, trots deras försök att få Svenska 

kyrkan och ELCA att ändra sina beslut, de inte kan göra annat än att bryta 

gemenskapen. Beslutet att bryta med kyrkorna sägs vara att de genom bön och 

reflektion över bibelns texter samt utvärdering av den etiopiska kontexten kommit 

fram till att de varit tvungna att avsluta gemenskapen. Mekane Yesus-kyrkan 

avslutar brytningsförklaringen med att säga att de kommer be för att kyrkorna i 

framtiden ska hitta tillbaka till den värdefulla gemenskap de historiskt haft.31 

Svenska kyrkan kommenterade på sin hemsida brytningen redan den 8 

februari 2013, tre dagar innan Mekane Yesus-kyrkans officiella uttalande 

adresserats, med att säga att brytningen är tragisk och sorgsam och att de hoppats 

att gemenskapen skulle kunna fortsätta. Christopher Meakin säger att flera andra 

kyrkor lyckats hitta sätt att samarbeta med Svenska kyrkan och att man hoppats på 

att även Mekane Yesus-kyrkan skulle finna sätt att fortsätta gemenskapen. Meakin 

menar också att man från Svenska kyrkans sida vill att så få som möjligt ska fara 

illa med anledning av brottet men att detta inte är säkert hur detta ska lösas. 

                                                 
30 Förklaring om brytning Mekane Yesus-kyrkan (11/2-13). 
31 Förklaring om brytning Mekane Yesus-kyrkan (11/2-13). 
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Framförallt har Svenska kyrkan bidragit med ekonomiskt stöd och diakonala 

insatser och det är dessa insatser som direkt påverkas av brytningen.32 

3.5 Samarbete trots brytning 

Flera församlingar i Svenska kyrkan har fortsatt kontakt och samarbete med 

Mekane Yesus-kyrkan trotts den avslutade gemenskapen. En av de församlingar 

som i Sverige har nära samarbete med Mekane Yesus är Skärholmens församling i 

Stockholms stift. Skärholmens församling bedriver nära verksamhet med den 

Etiopiska kyrkan och har även verksamhet i församlingen på språket amarinja och 

varje lördag samlas ett 50 tal personer för att fira gudstjänst och studera Bibeln på 

just amarinja.33 Prästen Yonas Tamiru i Skärholmens församling sa i juni 2014 till 

Världen idag att det finns frågetecken för hur arbetet går till väga men att 

verksamheten fortsätter som tidigare. Även kyrkoherden i Skärholmens 

församling, Kerstin Billinger, skriver att de är måna om den relation som arbetats 

fram under 20 år och att församlingen även i fortsättningen bör verka som 

brobyggare mellan dem och deras vänförsamling, en vänförsamling som inte 

brutit kontakten.34 

Även inom EFS kommer samarbetet fortsätta meddelar 

missionsföreståndaren Stefan Holmström som skriver på sin blogg via EFS egna 

kanaler. Holmström menar att de fått muntliga försäkringar om att arbetet ska 

fortsätta och fortsätter att EFS har flera projekt som de förväntar ska kunna 

fortsättas och att det är EFS främsta ledstjärna att främja Kristi rike på jorden.35 

Här säger Holmström att EFS står på egna ben i den här situationen, att de kan 

fortsätta med sin missionsverksamhet som vanligt, även om de själva benämner 

sig som ”en Missionsrörelse i Svenska kyrkan” och som en organisation i nära 

samarbete med Svenska kyrkan. 

Jag har observerat att tystnaden från EFS sida i de tidningar jag analyserat 

i fråga om hur de fortsätter efter brytningen är slående. Jag har inte lyckats hitta 

                                                 
32 https://www1.svenskakyrkan.se/983098 Svenska kyrkan (2/8-13). Etiopiska Mekane Yesuskyrkan bryter med 

Svenska kyrkan. (Läst 26/5-16) 
33 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641549  (Publ. 30/5-2008, Uppd. 22/4-16). Mekane Yesus. 

(Läst 13/05-16) 
34 http://www.varldenidag.se/nyheter/nara-band-trots-brytning-med-mekane-

yesus/cbbnfx!A163bo4RmYeUc9uCUC0x3A/ Janzon, Eva (24/6-14). Nära band trots brytning med Mekane 

Yesus. (Läst 13/05-16) 
35 http://stefanholmstrom.efs.nu/officiellt-brev-fran-eecmy-till-svenska-kyrkan/ Holmström, Stefan (12/3-13) 

Officiellt brev från EECMY till Svenska kyrkan. (Läst 13/05-16) 

 

https://www1.svenskakyrkan.se/983098
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641549
http://www.varldenidag.se/nyheter/nara-band-trots-brytning-med-mekane-yesus/cbbnfx!A163bo4RmYeUc9uCUC0x3A/
http://www.varldenidag.se/nyheter/nara-band-trots-brytning-med-mekane-yesus/cbbnfx!A163bo4RmYeUc9uCUC0x3A/
http://stefanholmstrom.efs.nu/officiellt-brev-fran-eecmy-till-svenska-kyrkan/
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annat än förklaringar till vad som hänt och uppmaningar att fortsätta som vanligt, 

vilket Stefan Holmström i sin blogg också skriver. Detta kan tyda på osäkerhet där 

EFS inte vill hamna i kläm i en redan tilltrasslad situation och därför väljer att inte 

offentligt ta ställning till varken ena eller andra sidan. 

Detta tyder på en vilja att fortsätta ett ekumeniskt arbete och utbyte, både 

från församlingar i Svenska kyrkan och från EFS sida men också i Etiopien. På 

församlingsnivå har kyrkorna lagt brytningen till handlingarna för att istället 

utarbeta och undersöka möjligheter att fortsätta det värdefulla arbete de tagit fasta 

vid. Församlingarna, där ibland tidigare nämnda Skärholmens församling, vill 

verka som brobyggare med förhoppningen att banden mellan Sverige och Etiopien 

ska knytas hårdare. Det faktum att de etiopiska vänförsamlingarna valt att fortsätta 

samarbeta med Svenska kyrkans församlingar är ett tecken på en ekumenisk 

övertygelse där hjälpen från Sverige betyder mycket för den dagliga verksamheten 

i Etiopien. 
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4. Reaktioner på brytningen 

Utöver den debatt som kyrkorna emellan fört har det i Svenska kristna medier 

funnits en stark opinion i efterspelet av brytningen mellan kyrkorna. De tidningar 

jag nämnt i min inledning är de som starkast har fört debatt framåt och som 

argumenterat för eller emot framförallt Svenska kyrkans agerande före och efter 

brytningen. Nedan kommer jag kategorisera de argument som förekommit på 

tidningarnas debatt- och ledarsidor och jag kommer försöka redogöra för de olika 

argumentens ståndpunkt samt försöka hitta likheter tidningarna emellan och 

försöka kortfattat förklara på vilka punkter tidningarna skiljer sig från varandra. 

En längre utläggning av argumenten kommer sist i kapitlet. 

4.1 Teologiska argument 

På opinionssidan för tidningen Världen idag skriver en anonym författare, som 

man får utgå ifrån är en samlad syn av vad tidningens redaktion och 

opinionsbildare står för, att det skett en ekumenisk kollaps där ärkebiskop 

emeritus Anders Wejryd, tillsammans med de andra biskoparna, är ytterst 

ansvarig. Världen idag menar att verkligheten har börjat komma ikapp Svenska 

kyrkan och att det är den partipolitiska styrelseformen tillsammans med de 

styrande partierna som sett till att brytningen mellan Svenska kyrkan och flera 

andra kyrkor, framförallt Mekane Yesus-kyrkan. Världen idag skriver att beslutet 

att viga samkönade par strider mot vad de kallar skapelseordningen och de 

antyder att Svenska kyrkans andliga status inte är vad den tidigare varit.36 

Kyrkans tidning skriver en liknande ledare där uppfattningen är att 

Svenska kyrkan valt väg och sedan gått till vägs ände, även om kyrkans ledare 

varit medvetna om det föreliggande hotet om splittring. Kyrkans tidning skriver 

också att Svenska kyrkan inte kan låta sitt handlande styras av en annan kyrkas 

övertygelse, lika lite som Mekane Yesus-kyrkan kan låta någon annan kyrka styra 

över deras övertygelse. Man skriver också att Svenska kyrkan ställt sig på de 

homosexuellas sida, Mekane Yesus-kyrkan tog då avstånd från Svenska kyrkan 

och menar att synen på homosexualitet är kyrkobrytande.  37 

                                                 
36 http://www.varldenidag.se/opinion/svenska-kyrkans-ekumeniska-

kollaps/cbbmbv!V3npR8rt01N9EUv4sHAqFQ/ Världen idag (22/2-13). Svenska kyrkans ekumeniska kollaps. 

(Läst 13/05-16) 
37 http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stark-overtygelse-bakom-brytning-med-mekane-yesus Kyrkans Tidning 

(26/3-13). Stark övertygelse bakom brytning med Mekane Yesus. (Läst 13/05-16) 

http://www.varldenidag.se/opinion/svenska-kyrkans-ekumeniska-kollaps/cbbmbv!V3npR8rt01N9EUv4sHAqFQ/
http://www.varldenidag.se/opinion/svenska-kyrkans-ekumeniska-kollaps/cbbmbv!V3npR8rt01N9EUv4sHAqFQ/
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stark-overtygelse-bakom-brytning-med-mekane-yesus
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Det finns alltså en tydlig motsättning hos dessa två tidningar, Världen idag 

är tydligt kritiska mot Svenska kyrkans handlande och menar att Svenska kyrkan 

borde ändrat sitt beslut och följt den rådande teologiska normen i den kristna 

gemenskapen. Kyrkans tidning är mer neutral till beslutet och menar att Svenska 

kyrkan måste kunna gå den väg de demokratiskt röstat för, oavsett vad andra 

kristna kan tycka om det beslutet. Att Världen idag är en tidning med starka band 

till en karismatisk kristenhet och den svenska pingströrelsen och att Kyrkans 

tidning är en tidning som riktar sig till Svenska kyrkan  och dess anställda och 

förtroendevalda är också tydligt då Kyrkans tidning tar ställning för det beslut 

kyrkan tagit. Världen idag ser brytningen som ett stort avbräck på den kristna 

enheten och har så pass mycket distans till Svenska kyrkan att de kan kritisera 

dem på ett annat sätt än Kyrkans tidning gör. 

Kyrkans tidning menar att det till stor del är Mekane Yesus-kyrkan som 

valt att ställa sig utanför gemenskapen och att det inte endast är teologiska 

argument som ligger bakom utan även starka känslor och en inhemsk politisk 

agenda, vilket jag nämnt tidigare ovan.38 Världen idag ser Svenska kyrkans beslut 

som splittrande och tragiskt och de åberopar Svenska kyrkans ekumeniska kollaps 

som ett argument för en viss ståndpunkt. 

Vad som inte framgår i opinionsinlägget är vad opinionsbildarna på 

Världen idag anser i frågan huruvida ett könsneutralt äktenskap är riktigt eller 

inte, tydligt är dock att om beslutet inte tagits av Svenska kyrkan att göra 

äktenskapet könsneutralt hade inte någon brytning skett. Detta hade hållit den 

lutherska gemenskapen intakt och biståndsarbete och utbyte hade kunna fortgå 

som vanligt. Tyngdpunkten i denna artikel ligger på den kristna gemenskapen och 

att den är mer värd än kyrkans egenbestämmande, Svenska kyrkan måste också 

rätta sig in i ledet för att kunna kalla sig en kristen kyrka. 

 

4.2 Splittring i LVF 

Svenska kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan är de två största kyrkorna i Lutherska 

världsförbundet med sina ca 6 miljoner medlemmar vardera. Lutherska 

världsförbundet är ett internationellt samarbetsorgan för världens lutherska kyrkor 

och verkar för ökad gemenskap och förståelse. På dessa grunder menar ärkebiskop 

                                                 
38 http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stark-overtygelse-bakom-brytning-med-mekane-yesus Kyrkans Tidning 

(26/3-13). Stark övertygelse bakom brytning med Mekane Yesus. (Läst 13/05-16) 

http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stark-overtygelse-bakom-brytning-med-mekane-yesus
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Antje Jackelén, som också är Svenska kyrkans representant i Lutherska 

världsförbundet, att Mekane Yesus-kyrkan brutit mot de förordningar LVF antagit 

2012 vilka gjorde det klart att sexualitet och familj inte ska ligga till grund för 

gemenskapen i LVF. Jackelén säger till Kyrkans tidning att situationen är 

besvärlig för alla inblandade och att det kommer påverka LVFs framtida arbete.39 

Professor Sven-Erik Brodd säger i samma artikel i Kyrkans tidning att han inte 

kan se något fortsatt sammanhållet LVF och att skillnaderna egentligen är för 

stora för att hålla ihop den ofta fragila gemenskapen som Brodd menar inte varit 

möjlig om alla kyrkor varit från samma land.40 

Splittringen finns inte bara mellan Mekane Yesus-kyrkan och Svenska 

kyrkan eller inom Lutherska Världsförbundet, den finns långt mer utbredd än så 

menar opinionssidan på Världen idag. I en artikel skriver skribenten att Svenska 

kyrkans teologiska undermålighet har lett fram till den brytningen med Mekane 

Yesus-kyrkan och att den, i deras syn, dåliga teologin kommer leda fram till fler 

brytningar och total isolering från den kristna gemenskapen i världen. 41 Världen 

idag menar på sin ledarsida att Anders Wejryd uppfattats som förvånad över att 

Mekane Yesus-kyrkans beslut att bryta gemenskapen och att biståndet nu skulle ta 

slut tyder på att Svenska kyrkans ekumeniska kollaps är ett faktum. De hänvisar 

också till att Svenska kyrkans låga andliga status beror på detta och att Anders 

Wejryds uttalande visar på en kris i Svenska kyrkan. 42 

Världen idag argumenterar för att den bristande respekten för det kristna 

budskapet och Svenska kyrkans ekumeniska kollaps är den utlösande faktorn i 

splittrandet och bort vändandet från kristna värderingar och som 2009 

kulminerade i att Svenska kyrkan bröts bort från den lutherska kyrkofamiljen. 

Kyrkans tidning argumenterar för Svenska kyrkans självständighet när det gäller 

beslutsfattande och demokratiska val där kyrkan inte finns till för att följa någon 

annans agenda, kyrkan måste få röra sig i den riktning kyrkan väljer själv att röra 

sig åt. 

                                                 
39 http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/splittring-hotar-den-lutherska-gemenskapen Morén, Kristoffer (13/6-13). 

Splittring hotar den lutherska gemenskapen. (Läst 13/05-16) 
40 http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/splittring-hotar-den-lutherska-gemenskapen Morén, Kristoffer (13/6-13). 

Splittring hotar den lutherska gemenskapen. (Läst 13/05-16) 
41 http://www.varldenidag.se/opinion/kyrkan-och-relationerna/cbbljs!PxPPTd9vxQwNOaHVrrV92A/ Världen 

idag (19/10-12). Kyrkan och relationerna. (Läst 21/5-16) 
42 http://www.varldenidag.se/opinion/svenska-kyrkans-ekumeniska-

kollaps/cbbmbv!V3npR8rt01N9EUv4sHAqFQ/ Världen idag (22/2-13). Svenska kyrkans ekumeniska kollaps. 

(Läst 13/05-16) 
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http://www.varldenidag.se/opinion/kyrkan-och-relationerna/cbbljs!PxPPTd9vxQwNOaHVrrV92A/
http://www.varldenidag.se/opinion/svenska-kyrkans-ekumeniska-kollaps/cbbmbv!V3npR8rt01N9EUv4sHAqFQ/
http://www.varldenidag.se/opinion/svenska-kyrkans-ekumeniska-kollaps/cbbmbv!V3npR8rt01N9EUv4sHAqFQ/
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Att en kyrka väljer att helt bryta allt samarbete är en knepig situation, men 

inte unik. Kyrkohistorien är kantad av flertalet schismer och splittringar som med 

tiden skapat en stor kristen diversitet. Att en medlemskyrka inom Lutherska 

Världsförbundets (LVF) bryter med två andra kyrkor är däremot ovanligt och 

därför har situationen varit ytterst komplicerad. Samtidigt som brytningen rört upp 

mycket känslor i LVF och arbetet för att förstå och tolka beslutet varit ett stort 

spörsmål på LVFs rådsmöten, har båda sidor i konflikten varit lika övertygade om 

sin ståndpunkt och inte gett efter. 43 Samtal har förts för att diskutera situationen 

och vad det kan betyda för framtiden, då Mekane Yesus-kyrkan, Svenska kyrkan 

samt Evangeliska Lutherska kyrkan i Amerika är de tre största och mest 

tongivande medlemmarna i LVF och det kan leda till förödande konsekvenser om 

inte arbetet i LVF kan fungera trots en avslutad altargemenskap. 

4.3 Nationell angelägenhet 

Brytningen har också fått stor uppmärksamhet i Sverige där olika grupper 

organiserat sig på olika sätt för att försvara eller förkasta brytningen. Tydligast 

blir det när en läser på de svenska kristna tidningarnas ledar- och opinionssidor. 

Här är det tydligt att kristenheten i Sverige är splittrad i två läger. Å ena sidan, ett 

läger där brytningen är rättfärdigad från Mekane Yesus-kyrkans sida. Där det är 

Svenska kyrkan som dragit situationen över sig själv och därför måste leva med 

att stå utanför hela den världsvida kyrkan samt att kyrkans ledare är ytterst 

ansvariga för splittringen. Å andra sidan ett läger som försvarar Svenska kyrkan 

och dess beslut att göra äktenskapet könsneutralt, att Svenska kyrkan som 

demokratisk folkkyrka måste tillgodose sina medlemmars viljor. De menar att 

Svenska kyrkan varit medveten om den problematik ett så kontroversiellt beslut 

är, men att Svenska kyrkan gjort rätt i att driva sin tes framåt. 

Svenska kyrkan har försvarat beslutet att viga samkönade par genom att 

visa på alla människors lika värde och att de vill att alla oavsett ursprung, sexuell 

läggning eller kön ska ha möjlighet att vara kristna på lika villkor. Kyrkans 

tidning skriver i en ledare att Svenska kyrkan måste följa sin egen väg, att de inte 

ska vara kyrka för någon annan.44 Kyrkans tidning menar att det inte endast är 

                                                 
43 http://www.Dagen.se/splittring-i-fokus-nar-svenska-kyrkan-motte-mekane-yesus-kyrkan-1.100199 Ottestig, 

Johannes (14/6-13). Splittring i fokus när Svenska kyrkan mötte Mekane Yesus-kyrkan. (läst 05/12-16) 
44 http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stark-overtygelse-bakom-brytning-med-mekane-yesus Kyrkans Tidning 

(26/3-13). Stark övertygelse bakom brytning med Mekane Yesus. (Läst 13/05-16) 

 

http://www.dagen.se/splittring-i-fokus-nar-svenska-kyrkan-motte-mekane-yesus-kyrkan-1.100199
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stark-overtygelse-bakom-brytning-med-mekane-yesus


25 

teologiska spörsmål bakom Mekane Yesus-kyrkans beslut att bryta samarbetet, 

det faktum att kyrkan verkat för att homosexualitet ska vara olagligt enligt den 

etiopiska grundlagen visar att det finns andra faktorer än teologiska att ta i 

beräkning. Missionärerna Nordén skriver i Kyrkans tidning, som jag nämnt ovan, 

att den politiska agendan i Etiopien är en stor faktor till beslutet att bryta 

gemenskapen, framförallt lyfter de fram relationen till den ortodoxa 

majoritetskyrkan.45 Hade Mekane Yesus valt att trots allt fortsatt samarbeta med 

Svenska kyrkan, hur hade den ortodoxa kyrkan reagerat? Samt hur hade den 

Etiopiska statsmakten reagerat? Nordén skriver också att av alla synoder som 

röstat för ett avslutande av gemenskapen är det endast ett fåtal som faktiskt haft 

kontakt med Svenska kyrkan och har någon djupare förståelse för arbetet i 

Svenska kyrkan.46 

Som jag visat på tidigare finns det flera aktuella debattörer inom den 

Svenska kristna pressen som sagt sitt i frågan gällande både Svenska kyrkans 

beslut att viga samkönade par och i vad som borde ha gjorts istället för att undvika 

en brytning. En brytning som tidningen Världen idag kallat för ekumenisk kollaps 

där Svenska kyrkans beslut som kommer leda fram till än mer splittring. Enligt 

professor Sven Erik Brodd kan brytningen leda fram till en stor ekumenisk kris 

som på sikt skulle kunna fälla hela den lutherska gemenskapen och menar att om 

inte Svenska kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan hittar ett sätt där de  kan 

samarbeta trots meningsskiljaktigheter  finns det risk att Lutherska 

Världsförbundet mister legitimitet. Världen idag menar också att Anders Wejryd 

inte gjort nog för att avstyra brytningen och mer eller mindre stått handfallen när 

beskedet om brytningen mellan kyrkorna inkom Svenska kyrkan. Kyrkans 

tidnings ledarsida skriver att Svenska kyrkan måste tillåtas handla enligt sin egen 

övertygelse och att brytningen inte enbart kan skyllas på Svenska kyrkan, likt 

Världen idag menar. Det finns snarare flera saker att ta i beaktande och en av 

dessa trots allt är Svenska kyrkans integritet. 

 

 

 

                                                 
45 http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hot-om-splittring-i-mekane-yesus-bakom-beslutet Nordén, Jonas, 

Nordén, Viktoria (25/4-13). Hot om splittring i Mekane Yesus bakom beslutet. (läst 21/5-16) 

 
46 http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hot-om-splittring-i-mekane-yesus-bakom-beslutet Nordén, Jonas, 

Nordén, Viktoria (25/4-13). Hot om splittring i Mekane Yesus bakom beslutet. (läst 21/5-16) 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hot-om-splittring-i-mekane-yesus-bakom-beslutet
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hot-om-splittring-i-mekane-yesus-bakom-beslutet
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5. Analys 

Hade en bättre förståelse av Svenska kyrkans ståndpunkt och diskurs lett till ett 

annat beslut av Mekane Yesus-kyrkan? Jag tror inte det. Med tanke på alla andra 

faktorer, förutom den historiska relationen med Svenska kyrkan, är det svårt för 

en minoritetskyrka i ett land där homosexualitet är olagligt att samarbeta och dela 

gemenskap med en kyrka vilken ser äktenskapet som könsneutralt. Jag faller 

tillbaka i tanken att det ligger mer bakom än just ”Guds bud” och bibelns äkthet i 

denna fråga, den rådande politiska agendan och de nationella relationerna och 

banden är allt för viktiga för att brytas. Oavsett vilken sida i konflikten en väljer 

att betrakta finns det gemensamma argumentationer i form av politisk, samhällelig 

och teologisk natur.  Här under samlar jag de olika argumentationerna och 

förhållningssätten från den kyrkliga sfären, kapitel 3, samt från de kristna 

tidningarnas opinion- och ledarsidor, kapitel 4. Dessa argument ställs mot 

varandra  och jämföras först från respektive instans (kyrka vs. kyrka) men sedan 

också mellan respektive instans (kyrka vs. ledarskribent). 

Argumentationen i de brev som skickats mellan kyrkornas högsta ledare 

använder sig av liknande argumentation, som jag nämnt tidigare hävdar kyrkorna 

att de är de med rätt tolkning av bibeln och att de företräder en äkta och genuin 

kristenhet. Det är på denna grund Mekane Yesus-kyrkan valt att bryta all 

gemenskap med Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika. Det 

är på samma grund som Svenska kyrkan valt att inte omprova sitt beslut och 

istället fortsätt hävda rätten att själva bestämma sin ordning. 

Mekane Yesus-kyrkan är fast beslutna att fortsätta på den väg de själva 

anser rätt och att så länge Svenska kyrkan inte omprövar sitt beslut finns det ingen 

möjlighet att samarbeta. Svenska kyrkan däremot är av annan uppfattning och 

menar att ett ekumeniskt arbete inte kan stå och falla på endast en fråga, att det 

tidigare varit möjligt att samarbeta även om olika åsikter och uppfattningar 

funnits. Anders Wejryd och Svenska kyrkan hänvisar till dokument båda kyrkorna 

undertecknat som säger att kyrkorna trots skillnader i tolkning och övertygelse 

fortfarande kunna arbeta tillsammans på en gemensam kristen grund. Svenska 

kyrkan vill också att parterna ska träffas och diskutera vad Svenska kyrkans beslut 

att göra äktenskapet könsneutralt faktiskt innebär och på vilket sätt kyrkorna kan 

fortsätta vara en del av en större gemenskap. 

På den kyrkopolitiska arenan är det mer splittrat. Mekane Yesus-kyrkan 

menar att det är Svenska kyrkan som genom sin syn på homosexualitet splittrat 
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den kristna tron, detta är en uppfattning om skribenter hos tidningen Världen idag 

och andra debattörer i Sverige också delar. Dessa skribenter menar att kyrkomötet 

och ärkebiskop Anders Wejryd är ytterst ansvariga för splittringen i Lutherska 

Världsförbundet och att  de måste stå till svars för vad de gjort. Även 

kyrkopolitiska partier har reserverat sig mot Svenska kyrkans beslut att göra 

äktenskapet könsneutralt, t.ex. partiet Frimodig kyrka som menar att de upprepade 

gånger varnat Kyrkomötet för vad som skulle kunna hända och att ett beslut för 

samkönade äktenskap vore oansvarigt. Frimodig kyrka, likt ledarskribenterna på 

tidningen Världen idag, menar att Anders Wejryd och Svenska kyrkan helt tappat 

all form av ekumenik och menar att detta kan få långtgående konsekvenser i 

framtiden.47 Å andra sidan menar Svenska kyrkan själva att de måste följa den 

demokratiska ordningen som sedan länge varit rådande i kyrkan och försvarar sitt 

beslut med att hävda allas lika värde inför den kristna Guden. Skribenter på 

Kyrkans tidning har då ställt sig bakom Svenska kyrkans beslut med argumentet 

att kyrkan inte ska finnas till för att förhålla sig till andras uppfattningar, Svenska 

kyrkan måste följa sin egen ordning och övertygelse. 

Den argumentation jag funnit hos de olika kyrkoföreträdarna samt hos de 

kristna debattörerna uppvisar på flera sätt liknande drag. Kyrkorna menar att deras 

tolkning är den rätta och givna och de är inte benägna att göra eftergifter för att 

göra någon annan nöjd. Mekane Yesus-kyrkan har  förklarat att inget som helst 

samarbete kan fungera så länge Svenska kyrkan inte omprövar sitt 

Opinionssidorna jag analyserat står mer eller mindre på varsin sida i debatten där 

Svenska kyrkan får ta emot både stark kritik men de får även medhåll av 

skribenter för sitt rakryggade sätt att förhålla sig till sitt beslut att göra äktenskapet 

könsneutralt. Den sidan som varit mest kritisk mot Svenska kyrkan är ledarsidan 

på Världen idag som menar att Svenska kyrkan är skyldig till hela den påstådda 

ekumeniska krisen som uppstått i och med brytningen med Mekane Yesus-kyrkan 

och beslutet att tillåta samkönade äktenskap i Svenska kyrkans ordning. De ser 

Anders Wejryd som den ytterst ansvariga till att Svenska kyrkan kollapsat och 

menar att Wejryd är anledningen till att Svenska kyrkans andliga nivå är så pass 

låg som de hävdar att den är. 

Tydligt är att beslutet från Svenska kyrkan att göra äktenskapet 

könsneutralt gjort är otroligt kontroversiellt och att beslutet att göra äktenskapet 

könsneutralt rört upp känslor hos väldigt många, både inom kyrkan men även hos 

                                                 
47 http://frimodigkyrka.se/svenska-kyrkan-och-ekumeniken/ Ekelund, Jan-Anders (9/2-13). Svenska kyrkan och 

ekumeniken. (Läst 13/05-16) 

http://frimodigkyrka.se/svenska-kyrkan-och-ekumeniken/
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personer från andra organisationer har yttrat sig för eller mot beslutet och 

försvarat eller förkastat Mekane Yesus-kyrkans brytning med Svenska kyrkan. 

HBTQ-organisationer har hyllat Svenska kyrkan och menar att detta innebär en 

mer rättvis och säker framtid för homosexuella. Svenska kyrkan har försvarat sitt 

beslut genom att hävda sin roll som folkkyrka där alla ska ha möjlighet att känna 

sig välkommen, oavsett sexuell läggning, kön eller etnicitet. Man menar också att 

Svenska kyrkans bibeltolkning är sann och rätt, utifrån Svenska kyrkans kontext. 

Den rådande samhälleliga uppfattningen om homosexualitet har också bidragit till 

att Svenska kyrkans inställning ändrats, som jag påvisat i kapitel 2 ovan har 

inställningen förändrats mycket på 60 år. 

Mekane Yesus-kyrkan ser inte på homosexualitet med blida ögon, här 

spelar också den rådande politiska uppfattningen stor roll då homosexualitet är 

olagligt i Etiopien och Mekane Yesus-kyrkan har varit drivande för att göra 

homosexualitet olagligt i grundlagen. Även de inhemska ekumeniska relationerna 

kan ha spelat stor roll i brytningen, vilket paret Nordén påvisat. Relationen till den 

ortodoxa majoritetskyrkan i Etiopien menar de är allt för värdefull att förlora och 

Mekane Yesus-kyrkan vill inte ta några risker för att hamna på dålig fot med 

majoritetskyrkan samt med Etiopiska staten. Detta är argument för en brytning 

utifrån ett politiskt synsätt. Som jag nämnt tidigare menar också Mekane Yesus-

kyrkan att deras tolkning av bibeln och den kristna tron är den rätta och att 

Svenska kyrkan genom sitt beslut ställt sig vid sidan av den äkta och genuina 

kristenheten. 

Att Svenska kyrkan distanserat sig från den kristna läran är det fler som 

menar, det kyrkopolitiska partiet Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan kan 

komma att bli helt isolerade och att de varnat för att en brytning hängt i luften. 
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